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Starosta
Libor Folwarczny, 49 let, ANO 2011

 Narodil jsem se v Českém Těšíně a po absolvování gymnázia jsem svůj další život spojil z velké 
části s Porubou. Vystudoval jsem VŠB-TUO, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmys-
lu. Následně jsem v podstatě po celý profesní život pracoval v oblasti profesionální požární ochra-
ny – jako řadový člen sboru, velitel hasičské stanice, zástupce okresního požárního rady a ředitele 
Hasičského záchranného sboru (HZS) okresu Karviná, jako ředitel odboru HZS Moravskoslezského 
kraje nebo ředitel HZS Vítkovice. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO jsem dělal dok-

torát a od roku 2009 zde také působím jako pedagog. Poslední čtyři roky jsem byl městským zastu-
pitelem a radním. Volný čas věnuji zejména sportu a pobytu v přírodě.
Své životní zkušenosti bych rád využil i v práci pro Porubu. Chtěl bych se věnovat nejen bezpečnos-

ti obvodu, ale i pokračovat ve všem dobrém, co se tady v minulých letech udělalo. Poruba má připravenu 
řadu skvělých projektů a na nás společně je, abychom je dotáhli do konce. A samozřejmě připravili další, které nás opět posunou dál. 
Je důležité, aby Poruba byla i nadále výbornou adresou, kde se bude lidem dobře žít.

Lucie Baránková Vilamová, 
34 let, ANO 2011
Kompetence: rozvoj a PR obvodu, veřejné 
zakázky, kultura, sport a volnočasové aktivity

 Vystudovala jsem Ekonomickou fakul-
tu VŠB-TUO a v doktorském studiu jsem se 

věnovala tématu ochrany životního prostředí. 
Pracovala jsem v  profesích zabývajících se pro-

jektovým řízením, obchodem, marketingem či vztahy s veřejností. 
Převážně to byly vedoucí funkce. Kromě toho jsem měla možnost 
přednášet ekonomické předměty. Ve volném čase ráda jezdím na 
kole, chodím na houby nebo si přečtu dobrou knihu.

V Porubě žiji odmalička, a proto bych chtěla, aby byla i nadá-
le dobrou volbou k bydlení, trávení volného času, místem, kde 
jsou lidé rádi. Ve své práci se chci zaměřit především na realizaci 
projektů, které řeší zkvalitňování veřejného prostoru a jeho rozvoj 
do budoucna. Jako velmi důležité vnímám postupné naplňová-
ní strategického plánu Poruby, který obsahuje hlavní priority ob-
vodu. A protože jsem člověk, který rád posouvá věci dále a hledá 
cesty, jak by to mělo jít, i když všichni tvrdí, že to nejde, věřím, že 
se mi mnohé podaří.

Miroslav Otisk, 38 let, ANO 2011
Kompetence: komunální služby, doprava 
a silniční hospodářství

 Vystudoval jsem magisterská studia eko-
nomie, managementu a strategického říze-

ní organizací na Nottingham Trent Universi-
ty. Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a Vyso-

kém učení technickém v Brně jsem absolvoval 
specializační studia oceňování majetku a technického znalectví.

V  profesním životě se věnuji poradenské a  lektorské čin-
nosti v  oblasti strategického řízení, oceňování majetku, popu-
larizaci přírodních věd a  technických oborů. Ve volném čase 
se zajímám o moderní počítačové a projekční technologie, as-
tronomii a  věci spojené s  vesmírem. Mou velkou láskou je 
také péče o vlastní vinnou révu a vše, co souvisí s  vinařstvím.
Mezi mé priority ve funkci místostarosty bude patřit zave-
dení pasportu komunikací, chodníků a  systematická reali-
zace jejich oprav. Chtěl bych prosadit i  zavedení koncep-
ce parkování a  zkvalitnit údržbu ploch veřejné zeleně.
V neposlední řadě bych se rád podílel na zefektivňování procesů 
a zavádění konceptu strategického řízení.

Jan Dekický, 38 let, ODS
Kompetence: bytové hospodářství a  ne-
bytové prostory, právní vztahy k pozem-
kům, životní prostředí

 K  práci místostarosty se vracím po čty-
řech letech působení v  soukromém sektoru, 

kde jsem se živil jako obchodník a  marketér. 
Do způsobu práce radnice chci zavést prvky, které 

jsou běžné u soukromých fi rem a zjednodušují komunikaci s občany 
a snižují náklady. Budeme pokračovat v modernizaci bytového fon-
du, při které zohledníme požadavky nájemníků. Osobně jsem rodilý 
Porubák, také táta tří dětí, což znamená, že volného času příliš není, 
ale když už se najde, nejradši ho trávím na horách nebo při sportu.

Martin Tomášek, 49 let, Piráti
Kompetence: školství, mládež a vzdělávání

 Po studiu na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci (obor čeština a  fi lozofi e) jsem se 
přiženil do Poruby. V 90.  letech jsem učil 

na dnešním Wichterlově gymnáziu, od roku 
2001 působím na Filozofi cké fakultě Ostrav-

ské univerzity, kde se věnuji české literatuře 
19. století a přípravě budoucích učitelů mateřštiny.

Veřejné dění jsem začal sledovat díky akcím Antikvariátu 
a  klubu Fiducia, jako moderátor jsem se podílel na diskusích, 
které pořádají. Jsem zakládajícím členem okrašlovacího spolku 
Za krásnou Ostravu a členem redakční rady sborníku Ostrava. 
Od vzniku Centra PANT se zapojuji do tvorby jeho programu. 
Rekreačně běhám, v  rámci Poruby se nejčastěji přepravuji na 
koloběžce. Jsem fanouškem ostravského divadla. Obdivuji, jak 
se v našem městě snoubí industriální dědictví s přírodou.

Do své práce na porubské radnici bych rád promítl jak pro-
fesní, tak rodičovské zkušenosti. Koaliční program v  oblasti 
školství a  vzdělávání zahrnuje např. transparentní výběr ve-
dení škol, podporu dalšího vzdělávání učitelů, pravidelné hod-
nocení škol i učitelů žáky a rodiči nebo zvyšování funkčnosti 
školských rad.  (jan)

Místostarostové

Další členové Rady městského 
obvodu Poruba

 Zuzana Bajgarová (ANO 2011)
 Vojtěch Curylo (KDU-ČSL)
 Petr Jedlička (ODS)
 Eliška Konieczná (ANO 2011)
 Veronika Murzynová (Piráti)
  Zdeněk Rodek (ANO 2011)



Číslo měsíce

726
Od roku 2006 oddal bý-

valý starosta Poruby Petr 
Mihálik 726 párů.

A  to je jen počet zare-
gistrovaný statistikou, která 
se vede až od daného roku. 
U  manželských slibů po-
rubských snoubenců byl už 
od roku 2002, takže počet 
svateb se spíše blíží tisícov-
ce. Nejvíce dvojic, 87, oddal 
v  letech 2008 a  2016, nej-
méně, 25, v roce 2014. „Od-
dával jsem na nejrůznějších 
místech – v parcích, školách, 
v lese i chatové osadě. A jed-
nou jsem třeba oddával dvo-
jici, která se v  obřadní síni 
stavila cestou na koupaliště 
jen v plavkách a tričku,“ za-
vzpomínal Petr Mihálik.
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Program porubského vánočního jarmarku 9.–22. 12. 2018
Neděle 9. 12.
 16.30  Andělské poselství – Cir-

kus trochu jinak 
 17.00   Rozsvícení vánočního stro-

mu
 17.15   S anděly o Vánocích aneb 

Pohádka o Ježíškovi 
 18.00 Bo Quartet
Pondělí 10. 12. Zimní kino
 17.00  Filmová projekce nejen 

pro děti
 18.30 Reprodukovaná hudba
Úterý 11. 12. Valašské Vánoce
 16.00  Pásmo písní a koled v po-

dání dětí z mateřských, zá-
kladních a středních škol 

 16.40 Cimbálová muzika Fojt 
 18.00  Dareband – lidový folk 

z Valašska
Středa 12. 12. Česko zpívá koledy
 16.00  Pásmo písní a koled 

v podání dětí z ma-
teřských, základních 
a středních škol

 18.00  David Deyl a Pěvecký sbor 
gymnázia Olgy Havlové 

 18.20 David Deyl
Čtvrtek 13. 12. Rockové Vánoce
 16.00  Pásmo písní a koled v po-

dání dětí z mateřských, zá-
kladních a středních škol

 17.00 AC/DC revival 
Pátek 14. 12. Vánoce pro všechny generace 
 15.30  Pásmo písní a koled v po-

dání dětí z mateřských, zá-
kladních a středních škol

 16.10 Porubští trubači
 16.30  Mateřská a základní ško-

la speciální Diakonie ČCE 
Ostrava

 17.00 Bluerej Bluegrass Band
 18.30 Theatre Brass Quintet 
Sobota 15. 12. Pohodové Vánoce
 16.00 Botanyk
 17.00 Tři Vykřičníky
 18.30 Places
Neděle 16. 12. Divadelní neděle
 15.30  Vánoční příhoda 

Stašfuňáka a Funilky
 17.00 Divadlo bez střechy
 10.00–18.00 Tvoření s Komunit-
  ním centrem Makovice
Pondělí 17. 12. Zimní kino
 17.00  Filmová projekce nejen 

pro děti
 18.30 Reprodukovaná hudba
Úterý 18. 12. Zadáno pro dámy
 16.00  Pásmo písní a koled v po-

dání dětí z mateřských, zá-
kladních a středních škol 

 16.30 Anna Opartyová 
 18.45 Lenka Lo Hrůzová 
Středa 19. 12. Vánoce všech chutí
 16.00  Pásmo písní a koled v po-

dání dětí z mateřských, zá-
kladních a středních škol

 17.00 Rukynadudy
 18.00 Potpourri
Čtvrtek 20. 12. Rodinné Vánoce
 16.00  Pásmo písní a koled v po-

dání dětí z mateřských, zá-
kladních a středních škol

 17.00  The Addams sisters
 18.00 A. M. Úlet
Pátek 21. 12. Jazzové Vánoce
 16.00 The JazzCake 
 17.15 Vocantes 
 18.30 Katka & JazzBand
Sobota 22. 12. Kouzelné Vánoce
 16.00 Goofy Cow
 17.30 Ostravské zvonky 

Změna 
programu 
vyhrazena!

Poruba má další podzemní kontejnery
 Už na dvanácti místech Po-

ruby se odpad ukládá pod zem. 
Zmizely tak další nevzhledné 
popelnice, které bývají nedíl-
nou součástí dvorů a ulic.

V  polovině listopadu byla 
dokončena čtyři nová místa, 
kde se bude komunální od-
pad odhazovat do podzem-
ních kontejnerů. Všechna jsou 
na Bulharské ulici. Práce zača-
ly v září a na každém z míst je 

pět zásobníků na směsný a se-
parovaný odpad. Zhotovitelem 
byla společnost Vodostav Os-
trava, které stání vybudovala 
celkem za 4,1 milionu korun.

Práce na podzemních kon-
tejnerech tím ale neskončily. 
V těchto dnech společnost Vo-
dostav začala pracovat na roz-
šíření podzemních kontejnerů 
za Galerií Dukla. Tam se pod-
zemní nádoby vybudovaly už 

v  první etapě, ale později se 
zjistilo, že jejich počet je nedo-
statečný. Proto přibudou dva 
zásobníky na směsný odpad. 

Podzemní kontejnery jsou 
moderním typem odpadového 
hospodářství. Kultivují veřejný 
prostor a  vytvářejí příjemněj-
ší prostředí tím, že se veškerý 
odpad shromažďuje pod zemí 
a nad zemí jsou pouze nerezo-
vé vhozy. (mot)

POPRVÉ | V sále Zámku Poruba 
15. listopadu jednalo ustavující za-
stupitelstvo Poruby vzešlé z pod-
zimních komunálních voleb. Čtyři-
advacet jeho členů v něm usedlo 
opakovaně, jednadvacet premié-
rově. Všichni zastupitelé složili 

slib věrnosti České republice a na 
svou čest a svědomí pak slíbili, že 
svou funkci budou vykonávat svě-
domitě, v zájmu obce a jejích ob-
čanů a že se budou řídit Ústavou 
a zákony ČR. Poté novopečení za-
stupitelé zvolili jedenáctičlennou 

Radu městského obvodu Poruba, 
již tvoří starosta, místostarostové 
a šest členů (viz strana 3), a ve ve-
řejné volbě pak starostu obvodu. 
Jediným kandidátem byl Libor 
Folwarczny. Byl zvolen většinou 
hlasů. (jan) Foto: Jiří Birke

Za Dagmar Válkovou
Smutná zpráva zastihla ne-
jen všechny kolegy a  za-
městnance Úřadu městské-
ho obvodu Poruba – 17. lis-
topadu po dlouhé těžké 
nemoci zemřela ve věku 
nedožitých 73  let Dagmar 
Válková, místostarostka ob-
vodu ve volebním období 
2014–2018. 
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Nová tramvajová trať na 7. a 8. obvod: 
podle průzkumu s ní polovina lidí souhlasí
Polovina Ostravanů 
se záměrem výstavby 
tramvajové trati do 
7. a 8. obvodu v Porubě 
souhlasí, třetina je proti 
a ostatní na věc nemají 
názor. Vyplývá to z výsledků 
průzkumu veřejného 
mínění, při němž společnost 
STEM/MARK vyzpovídala 
1516 Ostravanů.

 Dvaapadesát procent dotá-
zaných obyvatel Poruby odpo-
vědělo, že se stavbou nové tra-
ti pro tramvaj souhlasí, třetina 
byla proti, 15 % na věc nemá ná-
zor. V Pustkovci pak bylo jedno-
značně proti tramvaji 60 % lidí, 
třetina respondentů odpovědě-
la „ano“ a 6 % nevědělo. V ostat-
ních částech Ostravy se vyslovi-
lo 51 % pro, 30 % proti a  20 % 
zvolilo možnost „nevím“. V prů-
zkumu odpovídalo 1516 lidí, po-
lovina žen a polovina mužů. Nej-
početnější skupinou responden-
tů (30 %) byli lidé ve věku 60+, 
ve věku 18–29 let bylo 20 % od-
povídajících, 30–44  let 28 % 
a 45–59 let mělo 22 % dotazo-
vaných. Agentura STEM/MARK 

použila kvóty Českého statistic-
kého úřadu.

„Ukázalo se, že projekt je ve 
veřejném zájmu. Budu se snažit 
zlepšit informovanost a  získat 
další podporovatele projektu, 
zejména mezi těmi nerozhod-
nutými," řekl primátor města 
Tomáš Macura.

Na nové tramvajové tra-
ti lidé nejvíce oceňují zlepšení 
dopravního spojení, snížení au-
tomobilové zátěže a  pozitivní 
vliv na životní prostředí. Hlav-
ní argumenty těch, kteří s vý-
stavbou nesouhlasí, jsou, že 
trati není potřeba, protože tuto 
oblast stačí obsloužit autobu-

sy, že bude projekt příliš drahý, 
stavba i provoz tramvají budou 
působit hluk a že vinou výstav-
by přijde tato oblast o spoustu 
zeleně a klid.

Více informací na webu 
www.novatramvajporuba.cz 
a  FB www.facebook.com/no-
vatramvaj/. (red)

Kde všude se 
tazatelé ptali?

Ano
50

Neví
16

Ne
34

Souhlasíte se záměrem prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. obvod
Ostravy-Poruby? (celá Ostrava; v %)

Mariánské Hory

Poruba

Pustkovec

Ostatní Ostrava

54

52

34

51

25

15

6

20

22

33

60

30

NeNevíAno

Souhlasíte se záměrem prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. obvod
Ostravy-Poruby? (jednotlivé městské části; v %)

Infografi ka a zdroj: STEM/MARK

Jak argumentují lidé, kteří s výstavbou trati nesouhlasíJak argumentují lidé, kteří s výstavbou trati souhlasí
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Titulní kresba je 
znak Poruby

 Stylizovaný znak Poru-
by vytvořil v kresbě na titul-
ní stranu prosincového PRIO 
výtvarník Milan Lesniak. Na-
jdete na ní nejen slezskou or-
lici, ale také patrona zdejšího 
kostela svatého Mikuláše s ty-
pickou berlou, oděného do 
barev znaku – červené a žluté 
(zlaté). Třetí barvu štítu, mod-
rou, oblékla mladá generace 
křepčící se zlatými hornický-
mi kladívky. 

Spolu s  autorem kresby 
vám přejeme krásné Vánoce 
a v novém roce jen to nejlepší.

Uzavírka Hlavní třídy
 Rozsvícení vánočního stro-

mu v neděli 9. prosince bude 
důvodem uzavírky Hlavní tří-
dy. Kvůli bezpečnosti velké-
ho počtu návštěvníků bude 
ulice od 14 do 21  hodin uza-
vřena v  úseku od kruhového 
objezdu po ulici 17.  listopadu. 
Doprava po Porubské i  ulici 
17. listopadu omezena nebude.

Od 3. do 23. prosince ne-
bude možné v  místě kříže-
ní s Alšovým náměstím pro-
jíždět cyklostezkou ve stře-
dovém pásu Hlavní třídy. 
Po tuto dobu budou také 
na Alšově náměstí vyhraze-
na parkovací místa na straně 
„u Centrumky“.

Úřad i centra 
zůstanou zavřeny

 Centra volného času zů-
stanou uzavřena ve dnech 
vánočních svátků, tedy od 
24. do 26. prosince. Ve dnech 
27. a 28. prosince bude ome-
zen provoz Informačního cen-
tra Poruba. Otevřeno bude od 
9 do 17 hodin.

V  pondělí 31.  prosince zů-
stane uzavřen úřad městské-
ho obvodu, centra volného 
času (CVČ) na ulicích Viet-
namské i O. Jeremiáše a taky 
informační centrum na Hlavní 
třídě. Své věci si na úřadě bu-
dete opět moci vyřídit ve stře-
du 2.  ledna 2019 v  běžných 
úředních hodinách – od 8 do 
12 a od 13 do 17 hodin. V ten-
to den již budou rovněž CVČ 
otevřena jako obvykle. (jan)

Zelená Porubě: zvítězil návrh 
základní školy I. Sekaniny

Výsledky hlasování ve třetím ročníku projektu Zelená Porubě

Návrh výsledný počet hlasů záporných hlasů kladných hlasů

1. Už zase skáču na chodníku! 362 -26 388

2. Hřiště Jedna rodina 263 -48 311

3. Schody hrůzy! Pláčou Múzy 157 -32 189

4. Dětské hřiště u vozovny 147 -34 181

5. Poruba bez vajglů 127 -65 192

6. Instalace hodin a oprava chodníku na vozovně 125 -56 181

7. Venkovní posilovna – Čs. exilu 38 -40 78

8. Psí hřiště 23 -179 202

9. Záhon růží seniorů Komunitního centra Archa 12 -51 63

10. Problém! Chodník skončí sloupem -14 -37 23

11. Venkovní posilovna – Dvorní ulice -16 -47 31

12. Hravý chodník ZŠ Dětská -35 -139 104

Ve třetím ročníku projektu Zelená Porubě vyhrál návrh 
základní školy I. Sekaniny nazvaný Už zase skáču na 
chodníku! Zahrnuje úpravu plochy před vchodem do 
školy a počítá i s nástřikem hracích prvků na ni. Získal 
celkem 362 hlasů – 388 kladných a 26 záporných.

 Jako druhý se umístil ná-
pad nazvaný Hřiště Jedna ro-
dina. Má přinést rekonstruk-
ci a vylepšení dětského hřiště 
mezi domy na ulici F. Čechury 
na osmém obvodě. Získal 311 
kladných a 48 záporných hla-
sů, což je dohromady 263 hla-
sů. Třetí skončila aktivita Zá-
kladní umělecké školy J.  Val-
číka nazvaná Schody hrůzy! 
Pláčou Múzy. Získala cel-
kem 157  hlasů (189  kladných 
a 32 záporných).

„První návrh má rozpo-
čet 690 tisíc a  druhý 445 ti-
síc korun. Protože třetí z nápa-
dů předpokládá rovněž vysoké 
náklady, 690 tisíc korun, budou 
moci být napřesrok realizová-

ny jen první dva,“ uvedl koordi-
nátor projektu Pavel Konečný.

Na systém záporných hla-
sů letos doplatil nápad, kte-
rý přihlásila Petra Paličková: 
psí hřiště. Ačkoliv se již před 
sčítáním hlasů Porubou nes-
lo, že tento návrh zvítězí, ne-
bylo tomu tak – získal sice 
202 kladných hlasů, které by 
mu teoreticky stačily na třetí 
místo a s rozpočtem 290 tisíc 
korun by se vešel i do „balíč-
ku“ fi nancí vyhrazených z roz-
počtu obvodu, ovšem 179 zá-
porných hlasů (mimochodem 
nejvyšší počet záporných hla-
sů ze všech) ho odsoudilo 
k umístění ve spodní polovině 
tabulky.

Porubané starší 15 let mohli 
od 12. do 22. listopadu hlasovat 
pro to, který z nápadů přihláše-
ných do třetího ročníku projek-
tu Zelená Porubě obvod v roce 
2019 zrealizuje. Vybírali z dva-
nácti návrhů. Každý měl mož-
nost udělit dva kladné hlasy ná-
padu, který se mu líbí, a jeden 
záporný tomu, o kterém si my-
slí, že by obvodu a jeho obyva-
telům tolik užitečný nebyl.

Kdyby se měly realizovat 
všechny návrhy přihlášené do 
třetího ročníku projektu Zelená 
Porubě, bylo by potřeba na to 
mít 4,5 milionu korun. (jan)

Do hlasování se 
zapojilo 1689 lidí
Elektronicky hlasovalo 1489 
lidí, což je o 582 více než 
loni. Dále Porubané vyplni-
li rovné dvě stovky hlasova-
cích lístků. Sedm z nich bylo 
neplatných.

POSLEDNÍ Z  LOŇSKÝCH | 
Úprava nadzemní části bý-
valých toalet na Hlavní třídě 
je posledním ze čtyř návrhů, 
které byly v  letošním roce fi -
nancovány z  participativního 
rozpočtu projektu Zelená Po-
rubě. Na základě návrhu au-
torky Markéty Opělové byly 
z nádob na rostliny odstraně-
ny zbytky starých zničených 
kachliček a  stěny budou zre-
konstruovány. Jen nádoby na 
rostliny, které nadzemní část 
toalet tvoří, se výsadby do-
čkají až na jaře. (pak) 
 Foto: Jana Janošcová
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PŘIBÍRÁME NOVÉ PACIENTY

OČNÍ AMBULANCE

Ambulance s moderním přístrojovým vybavením, vedená zkušeným očním lékařem,
poskytuje diagnostiku a léčebnou oftalmologickou péči pro děti i dospělé pacienty.

Poskytujeme kompletní oční vyšetření včetně specializovaných vyšetření.

Poskytujeme vám:
• Oční vyšetření dětí i dospělých.
• Kontroly a předpisy brýlové korekce.
• Vyšetření a sledování glaukomatiků.
• Pravidelné sledování stavu zraku.
• Preventivní a vstupní oční prohlídky.
• Drobné zákroky očních víček

PROČ PRÁVĚ MY?

Špičkové diagnostické
přístroje, certifikáty,

zkušenosti,
možnost ošetření

v odpoledních
hodinách.

Čekáte dlouho na objednání
k vašemu očnímu lékaři?
U nás čekáte max. 14 dnů...

OSTRAVA-PORUBA
Náměstí Jana Nerudy 614
(naproti přes cestu se nachází krevní centrum)607 180 313

Pacienti se u nás mohou
objednat a registrovat 

telefonicky.

Biskupské gymnázium
v Ostravě
Karla Pokorného 1284/2
Poruba, 708 00 Ostrava

Den otevřených dveří:
4. 12. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin

Jeden den na BiGy:
16. a 17. 1. 2019 od 9:00 do 13:00 hodin

Adventní koncert:
18. 12. 2018 v 17:00 hodin, 
kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci

Přijďte se
k nám

podívat
–

žijeme
naplno!
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S Novým rokem začne tradiční Tříkrálová sbírka 2019
 Od 1. do 14. ledna 2019 bu-

dou nejen do porubských do-
mácností přicházet Tři králo-
vé. Tradiční celorepubliková 
veřejná sbírka pořádaná Cha-
ritou Česká republika se bude 
konat už podevatenácté. „Tři 
králové budou s  přáním štěs-
tí, zdraví a pokoje do nového 
roku přinášet dary v  podobě 
tříkrálových kalendářů a  cuk-
ru jako poděkování přispěva-
telům za podporu lidí v nouzi, 
ke kterým prostřednictvím po-
skytovaných sociálních a zdra-
votních služeb Charity Ostra-
va tato pomoc plyne,“ uvedl 
mluvčí Charity Ostrava Dali-
bor Kraut.

A  kam mají příspěvky lidí 
napřesrok směřovat? Chari-
ta z  nich podpoří Mobilní hos-
pic a  ošetřovatelskou službu 
sv.  Kryštofa pro lidi v  závěreč-
ném stádiu života, služby terén-
ní programy a sociální rehabilita-
ce pro ženy a muže bez domo-
va, obnovu a rozšíření vybavení 
v hospici sv. Lukáše nebo osoby 
se zdravotním postižením a vy-
bavení chráněných dílen.

V  Porubě koledníci v  loň-
ském ročníku sbírky vybrali 
166 028 korun. V celé Ostravě 
a v přilehlých obcích se vybralo 
2 097 804 korun. Více se o vyu-
žití Tříkrálové sbírky dočtete na 
www.ostrava.charita.cz. (jan)

V rámci Tříkrálové sbírky 
bude v  pátek 4. ledna od 
14 hodin na Alšově náměs-
tí nabízen Tříkrálový punč 
a  teplý čaj všem kolem-
jdoucím.

Tři nové kamery
 Během listopadu byly v Poru-

bě zprovozněny tři nové otočné 
kamery napojené na kamerový 
systém Městské policie Ostrava 
(MPO). Konkrétně se jedná o uli-
ce Matěje Kopeckého, Podrouž-
kovu a Resslovu. „Statistiky uka-
zují, že umísťování této techno-
logie je správným krokem v boji 
proti kriminalitě a snižování ná-
kladů na zabezpečení veřejného 
pořádku v  jednotlivých lokali-
tách obcí a měst,“ uvedl Michael 
Beneš z úseku prevence a pro-
pagace MPO.

V  současné době kamero-
vý systém strážníků čítá více 
než 400 kamer obsluhovaných 
na devíti stanovištích. Více se 
o  umístění kamer dozvíte na 
www.mpostrava.cz v sekci O nás 
– Technické prostředky. (jan)

O. Jeremiáše: druhá 
etapa oprav skončila

 Koncem října skončila druhá 
etapa rekonstrukce ulice Ota-
kara Jeremiáše, která začala 
v srpnu. Opravena byla střed-
ní část ulice dlouhá 150 me-
trů a  k  tomu dvě ramena ko-
munikací vedoucích k domům 
v úseku opraveném už v první 
etapě. Rekonstrukcí prošla vo-
zovka i  chodníky. Aby se roz-
šířil průjezdní profi l, je možné 
částečně parkovat na chod-
níku. Rekonstrukce vyšla na 
6,7 milionu korun. (mot)

Předprostor pošty 
u Duhy v novém

 Zároveň s listopadem skon-
čila rekonstrukce předprosto-
ru pošty u Duhy na osmém ob-
vodě. Asfaltové povrchy byly 
nahrazeny dlažbou, upravena 
byla i zelená plocha uprostřed 
náměstíčka – byla osazena 
moderní zatravňovací dlažbou 
a  osázena novými stromy. Na 
opravené opěrné zídce vznik-
nou místa k sezení, jiné budou 
i veřejné osvětlení a mobiliář. 

První etapa úprav okolí Duhy 
vyjde na více než tři miliony ko-
run. Veškeré úpravy vycházejí 
ze spolupráce s  místními oby-
vateli a odborníky – loni se zde 
uskutečnil sběr dat, který měl 
ukázat, jak a  kdy lidé lokali-
tu kolem Duhy využívají, co se 
jim líbí, co ne a jak by si změnu 
představovali. (jan)

Od kostela ke garážím. Atraktivní 
výstava v Galerii na schodech
Řadu unikátních fotografi í 
z Archivu města Ostravy 
– a nejen to – lze do 
17. prosince zhlédnout 
v Galerii na schodech 
porubské radnice.

 Pojďte se s námi projít mís-
ty, která byla významná pro 
malou zemědělskou obec, jíž 
Poruba kdysi bývala. Okolí 
kostela, zámku, parku, vodní-
ho mlýna a rybníka je z pohle-
du historického vývoje jednou 
z  nejstarších a  nejdůležitěj-
ších lokalit na území dnešního 
městského obvodu. Tato ob-
last se v průběhu staletí vyví-
jela, proměňovala a  utvářela 
až do dnešní podoby. Tak zve 
k prohlídce pětadvaceti panelů 
s  převážně historickými foto-
grafi emi a krátkými vysvětlují-
cími texty první z nich. Tato mi-
mořádná výstava byla v Galerii 
na schodech porubské radnice 
zahájena 21. listopadu. 

„Po druhé světové válce, 
kdy došlo k expanzivnímu roz-
voji obce, se z dříve klíčového 
místa stala periferie. Lokalita se 
během několika málo let dosta-
la na okraj zastavěného území 
a postupně i na okraj zájmu sa-
motných Porubanů. Přitom má 
obrovský potenciál a zasloužila 
by si výraznou proměnu,“ při-
blížila vedoucí oddělení kultu-

ry ÚMOb Poruba Zuzana Koty-
zová. „Výstavou chceme nejen 
představit toto území v  pro-
měnách času a nepopiratelnou 
roli této části Poruby při vývo-
ji obce, ale hlavně její důleži-
tost pro městský obvod v bu-
doucnu. Dnešní Zámecký park 
a  jeho okolí by se opět měly 
stát místem setkávání, sportu 
i relaxace,“ zdůraznila.

Návštěvníci si mohou na pa-
nelech prohlédnout řadu histo-
rických fotografi í, z nichž mno-
hé byly objeveny v  Archivu 
města Ostravy a  dosud v  Po-

rubě nebyly k  vidění. Jednot-
livé panely se věnují území od 
kostela svatého Mikuláše s  již 
zrušeným hřbitovem, obecní 
návsi, která je dnes obyčejnou 
křižovatkou, k  nepoznání pře-
stavěné někdejší Blažejově to-
várně na výrobu nábytku, zá-
meckému rybníku, samotnému 
parku i  areálu nevzhledných 
boxových garáží. (jan)

Řadu historických zajímavostí o Porubě se návštěvníci vernisáže dozvě-
děli také od mluvčího obvodu Martina Otipky. Foto: Jana Janošcová

Výstava Od kostela ke gará-
žím bude v Galerii na scho-
dech k vidění do 17. prosince. 
Poté by se měla stát putovní.
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PŘÍBĚHY ZVÍŘECÍ I LIDSKÉ | Porubský dům s pečovatelskou službou 
Astra navštívil spisovatel a velký milovník zvířat Martin Petiška (pseu-
donym Eduard Martin), autor mnoha povídkových knížek. Literární čte-
ní a povídání s ním zpestřili zvířecí kamarádi, které přivezli seniorům 
ukázat ze spolku Neposedné tlapky. Spolek se stará o opuštěné psy, 
kočky a další nechtěné domácí mazlíčky.  (kaš)

SLUNEČNÍ STEZKA | Na šesti místech se v Porubě objevily originální vi-
trážové sluneční hodiny. Nacházejí se na Havlíčkově náměstí, v Zámec-
kém parku, na prostranství u okresního soudu, u Pustkoveckého rybníku, 
u ZŠ J. Valčíka a v porubském lesoparku. Podporu z dotačního progra-
mu města FajnOvy prostor na Sluneční stezku získal spolek Gaude.
 Snímky: Jiří Birke a Jana Janošcová

28. ŘÍJEN V  PORUBĚ | Opravdovými hrdiny je kvůli počasí, které 
28. října panovalo, všech 160 borců, kteří se postavili na Hlavní třídě 
na start některého ze závodů Porubského čtvrtmaratonu. Předcházelo 
mu klání koloběžců. Hlavní trať dlouhou 10 548 metrů nejrychleji zaběhl 
Martin Ocásek z Krnova za 0:35:34 hodiny.
Konalo se také setkání u porubského památníku, letos o to významněj-
ší, že jsme si připomínali sto let od vzniku samostatného státu. Oslavo-

valo se i méně formálně – na Alšově náměstí byl přichystán zábavný 
program. Malé i velké kluky potěšila historická auta značky Tatra, děv-
čátka pak exponáty zapůjčené z ostravského Muzea hraček. Procház-
ku první republikou dokreslovaly jazz, swing a evergreeny v podání 
kapel ProJazz, Jazzika a Porubští trubači. Dobové tance učila skupina 
SwingVille. K výročí byly v Porubě vysazeny dvě památeční lípy – jedna 
v Oáze klidu u SC Fajne, druhá v parku za MephaCentrem.

Pohled na Budovatelskou ulici z nábřeží SPB v druhé polovině 50. let minulého století a nyní Snímky: archiv ÚMOb Poruba a Jana Janošcová

Poruba kdysi a dnes aneb Proměny obvodu ve fotografi ích



ROZHOVOR10

Hana Fialová chtěla zpívat jako Miluška Voborníková
Sólistka Národního divadla 
moravskoslezského (NDM) 
Hana Fialová se narodila 
v Opavě, od čtyř let 
však bydlí v Porubě. Má 
za sebou řadu skvělých 
úloh v nejznámějších 
muzikálech, ostravské 
publikum ji ale miluje 
především v roli Edith Piaf 
v muzikálu Edith a Marlene. 
Byť měla inscenace 
premiéru už v závěru roku 
2013, hlediště Divadla 
Jiřího Myrona, kde se hraje, 
praská ve švech stále.

V  jedné recenzi na předsta-
vení, v  němž jste hrála, sto-
jí: Když se v  Ostravě řekne 
Evita, Edith Piaf (v  inscenaci 
Edith a Marlene) nebo Norma 
Desmond (Sunset Boulevard), 
okamžitě vytane na mysli jmé-
no Hana Fialová. Je pro herce 
lichotivé být spojován s  po-
stavou, kterou ztvárnil?

Je to krásné! Však to byly 
moje největší role. A ještě Mar-
guerite, to byl první muzikál, 
který se po reorganizaci v di-
vadle dělal. Moc se nehrál, ale 
bylo to nádherné představení! 
V Sunset Boulevardu mě nejvíc 
bavila muzika Andrewa Lloy-
da Webera, i  když i  role Nor-
my byla krásná. Koneckonců 
taky v tomhle představení jsme 
se potkali s Tomášem Savkou, 
s nímž jsme zpívali už v Evitě.

To už tam někde zaklíčilo, že 
jste pak spolupracovali na dal-
ších, i  mimodivadelních pro-
jektech?

S  Tomášem se dobře hra-
je, je to fajn parťák. Nejenže je 
bezvadný člověk, ale zároveň 
úžasně zpívá a krásně se zpívá 
s ním. Také proto jsem ho po-
zvala ke společnému vystou-
pení na porubský novoroční 
koncert. 

Před časem mi zavolal 
MUDr. Jiří Duda z  dětské jed-
notky intenzivní péče po-
rubské fakultní nemocni-
ce a  požádal mě, jestli bych 
mu nepomohla zorganizovat 
a  zmedializovat pomoc jed-
nomu pacientovi z  jejich od-
dělení. Celé naše snažení vyvr-
cholilo benefi čním koncertem 

v katedrále Božského Spasite-
le 29. října. S doktorem Dudou 
jsem se poznala, když se před 
dvěma lety staral o  našeho 
syna. Jinak Tomáš Savka mi byl 
oporou jako parťák na koncer-
tě, spolu s Martinou Šnytovou, 
Lukášem Adamem, Lukášem 
Vlčkem a  Jurajem Čiernikem, 
kteří vystoupili bez nároku na 
honorář. A byli úžasní! Hudeb-
ně celou akci zaštítil Jakub Ží-
dek. Katedrála byla úplně plná, 
musel se zastavit prodej lístků. 
Bylo to nádherné a peníze se 
vybraly. Dobrá věc se podařila. 

Společně jste si jeli v roce 2015 
i pro Cenu Thálie – vy za roli 
Edith Piaf, on za Che v Evitě…

Vzpomínám si, že jsem byla 
v  klidu. Při první nominaci za 
rok 2011 jsem byla více nervóz-
ní. Cenu tehdy získala Monika 
Absolonová. Jasně, každá jsme 
ji chtěly pro sebe, ale kvůli ta-
kovým věcem nepláču. Podru-
hé už jsem nominaci proměni-
la. Samozřejmě jsem si říkala, 
že by bylo krásné Thálii získat, 
ale neupínala jsem se k tomu. 
O to větší radost to byla, navíc 
když do NDM šly Thálie hned 
dvě. Ten rok nás bylo na slav-
nostním večeru z Ostravy hod-
ně, slavili jsme pak v nedaleké 
pivnici a bylo to strašně fajn.

Představení Edith a  Marle-
ne je veleúspěšné. Chtěli bys-
te v počtu repríz překonat Do 
naha! (Hole dupy)?

Dá-li pánbu, stá repríza Edith 
a  Marlene tuto sezonu bude. 
Pokaždé máme ovace vestoje, 
je to zázrak. A donedávna býva-
lo taky beznadějně vyprodáno.

Nemá vám kolegyně Eva 
Zbrožková za zlé, že všechnu 
pozornost v inscenaci strhne-
te na sebe?

Je to holt spíš o  Edith… 
Evička je skvělá, určitě mi to 
nemá za zlé.

Před třemi lety se na ostrav-
skou inscenaci přijela podívat 
i maďarská autorka Éva Pata-
ki. Byla spokojená?

Říkala, že bylo hodně od-
vážné to nastudovat s  velkým 
orchestrem a  písněmi ve fran-
couzštině, ale že to byla správ-
ná volba. Všechny texty jsou 
přebásněné, ostatní inscena-
ce po republice jsou v češtině… 
Ale taky si myslím, že se vypla-
tilo ctít originál.

Jste Edith pořád ráda?
Pořád mě to baví. Říkám, 

že je to takový zázrak. Navíc 
každé představení je jiné. Čím 
více ho hrajeme, člověk si s tím 
může víc pohrát. Ano, je to tro-
chu jako tanec – když zvládá-
te základní kroky, můžete začít 
dělat piruety. (smích) Přizná-
vám, že bylo období, kdy jsem 
si myslela, že mi více brala, než 
dávala, ale to je díky bohu za 
mnou. A i tak… pokaždé, kdy se 
s diváky loučíme při děkovač-

ce, cítím obrovský příval ener-
gie, kterou mi lidé vracejí.

Je to životní role?
Víte, že ani nevím? Možná 

ano. Vím o rolích, které mě už 
nejspíš minou. Na druhou stra-
nu role, o které se bude moci 
říkat, že je mou životní, třeba 
ještě přijde. (smích)

Tušila jste, že bude mít před-
stavení takový úspěch?

Myslím, že to dobře věděl 
hlavně režisér Janusz Klimsza. 
Říkal: Kdybych nebyl přesvěd-
čený, že je to role pro tebe, tak 
bych tě do Piafky neobsadil. Že 
to bude úspěch, jsem pochopi-
la asi až po premiéře. Rok jsem 
pilovala francouzské šansony. 
První slabiky francouzštiny mi 
vkládal do úst můj kolega a ka-
marád Juraj Čiernik. Pak byla 
přizvána rodilá mluvčí Anne-
-Christine Trochut. Byla přísná, 
makaly jsme. Chtěla, aby moje 
francouzština byla dokona-
lá i pro Francouze. Vybavuji si, 
jak pořád zdůrazňovala: „Špu-
lit, Hana, špulit!“, když chtěla, 
abych měla lepší nosovky. Sta-
ly se z nás kamarádky. Jurkovi 
i Christine jsem vděčná.

Na té roli jsem hodně dřela. 
Písničky Edith Piaf jsem samo-
zřejmě znala, ale asi tolik jako 
všichni, a moc jsem toho nevě-
děla o Edith samotné. Pak jsem 
se zásobila spoustou literatu-
ry, samozřejmě jsem si pouš-
těla její písničky. Chodila jsem 
se sluchátky po louce a zpíva-
la jsem na plné pecky. Proto-
že bydlím v paneláku, tam holt 
cvičit nemůžu. (smích)

Když už jsme u toho, přes čty-
řicet let údajně bydlíte ve stej-
ném domě „na páťáku“.

Přistěhovali jsme se z Opa-
vy, když mi byly čtyři roky. By-
dlím pořád ve stejném bytě, ve 
kterém jsem vyrostla. O patro 
výš bydlí moje milovaná ma-
minka. Ale začínám toužit po 
domečku. Nedávno odešla za 
duhový most naše fenka ridge-
backa Stázinka. Měla jsem pej-
sky celý život, ale teď si říkám, 
že si dalšího pořídím, až bude 
život klidnější, až vypadneme 
z paneláku. A třeba i kočky…

Hana Fialová Foto: Martin Straka
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To jste se do Poruby přistěho-
vali zhruba v  době, kdy jste 
chtěla být Miluškou Voborní-
kovou?

To jsem chtěla, to je pravda. 
(smích) Šla jsem za ni na kar-
neval, pro mě byla nejkrásnější. 
Ale měla jsem jen dlouhé vla-
sy jako ona. (smích) Ale taky 
jsem chtěla zpívat jako Miluška. 
Později jsem si oťukávala svo-
je možnosti, zkoušela jsem zpí-
vat jako Barbra Streisandová, 
Whitney Houston a hlavně jako 
Marta Kubišová, kterou jsem 
taky zbožňovala.

Řada lidí od divadla mluví 
o tom, že když doma oznámi-
li, že chtějí jít na konzervatoř, 
rodiče je zrazovali. Vás taky?

Ne. Šly mi jazyky, jinak jsem 
byla průměrná žákyně. Pohr-
davé odfrknutí jsem ale za-
žila ve škole. Když jsem při-
šla s tím, že se budu hlásit na 
konzervatoř, učitelka se mi 
vysmála. Jenže šla jsem si za 
svým. Z  osmičky mě nevza-
li, z  dvou set zájemců vza-
li dvě dívky. Co vím, ani jedna 
z nich se zpěvu aktivně nevě-

nuje. Rok jsem pak musela vy-
trpět na gymplu. A napodru-
hé to vyšlo. 

Ve vašem životopisu jsem čet-
la, že jste nějakou dobu hrá-
la v dívčí country kapele Red 
Hats. 

To už je dáááááávno! 
(smích) Minulou sezonu jsem 
měla čtyři speciální koncer-
ty, jmenovaly se Fialový svět. 
Možná to byla spíš talk-show 
prokládaná hudbou. Byl to 
můj svět, kde hosty byli ti, kte-
ří do něj patří. A při téhle pří-
ležitosti se zas po letech po-
dařilo dát dohromady kapelu. 
Zahrály jsme si, zazpívaly, vy-
táhly červené klobouky… Ji-
nak jsem country zpívala od 
patnácti let – s  kapelami Ura-
gán a Tyrkys. Teď si ještě půjdu 
zazpívat s  Grass Quartetem. 
Bylo to krásné období… s lidmi 
z této branže jsme přáteli stále 
a víme o sobě.

Hodně se věnujete charitě, 
jste i  tváří Mobilního hospicu 
Ondrášek.

Spolupracuji s nimi už něja-
ký čas. Také zdravotníci z Ond-
rášku byli hosty v mém Fialo-
vém světě.

Už jste babička, máte vnuč-
ku Šarlotku. Jste hlídací ba-
bička?

Je to naše štěstí převeli-
ké! A představte si, moc krás-
ně zpívá. Ve dvou letech už in-
tonuje! Když můžu, tak ji straš-
ně ráda vidím, ale moc hlídací 
babička nejsem. Ještě učím na 
konzervatoři.

Dělá vám učení radost?
Děcka se snaží, učit mě baví. 

Teď mám v prvním ročníku dvě 
moc šikovné holčiny a  o  dva 
roky výš také dvě. Jsem ráda, 
že mě respektují, snažím se být 

pro ně inspirací. Myslím, že se 
máme rády, i když jsem někdy 
přísná.

Ještě hostujete v  jiných di-
vadlech? Hrávala jste v Praze 
i Brně…

Mně je v  Ostravě dobře. 
Po konkurzech jsem nejezdila 
a  ani jezdit nebudu. Vždycky, 
když něco dělám, jedu na sto 
procent, prostě to tak mám. 
Neumím se šetřit, co dělám, 
dělám naplno. Takže nemám 
touhu se rozhlížet jinde.

Nikdy jste neměla ambice na 
Prahu?

Nikdy jsem nepřemýšlela, že 
bych odtud odjela. Snad ně-
kdy na konzervatoři, když jsem 
zdědila po babičce byt v Opa-
vě. To jsem si říkala, že bych 
mohla jít třeba tam, že tam je 
taky divadlo. Pak už nikdy ne.

Říká se, že s dirigentem Jaku-
bem Žídkem k sobě pracovně 
patříte jako den a noc.

Potkali jsme se při práci 
v divadle, bude to už tak čtr-
náct patnáct let. Začal se pro-
jevovat svým – jak říkám nad-
standardním – talentem. Pro 
mě je excelentní dirigent, úžas-
ný klavírista a skvělý hudebník. 
Při práci je mi oporou. Jakub 
mne doprovází na klavír, mů-
žete nás vidět například na po-
rubském novoročním koncer-
tě, kde zazní šestnáct skladeb. 
V první části, výběru z muziká-
lových melodií, se budeme ve 
zpěvu střídat s Tomášem Sav-
kou. V  druhé části se stanu 
Edith Piaf a  zazpívám několik 
jejích šansonů.

Na závěr ještě klasickou otáz-
ku: co právě připravujete?

Aktuálně hraju Grizabellu 
v  muzikálu Kočky, donedáv-
na jsem žila tou benefi cí pro 

Pavlíka a  jsem moc spokoje-
ná, že se povedlo mu pomo-
ci (benefi ce pro sedmnáctile-
tého handicapovaného chlap-
ce. Ten se s otcem, jenž o něho 
sám pečuje, dostal do svízel-
né situace, a hrozilo, že přijdou 
o  byt – pozn. red.). Připravu-
ji se na koncert Fantom muzi-
kálu – po letech na něm budu 
zpívat velkou árii Margueri-
te Ta tvář, co znám, napřesrok 
27. dubna budu zpívat na kon-
certě v Gongu pro Mobilní hos-
pic Ondrášek. A připravujeme 
se na jarní premiéru předsta-
vení Anything goes (Děj se co 
děj). (jan)

 Narodila se v  Opavě, absolvovala Janáčkovu konzervatoř 
v Ostravě ve třídě Evy Gebauerové-Phillips. Zpěvu se ale inten-
zivně věnovala již dříve. Mezi lety 1994 až 2004 byla sólovou 
zpěvačkou country skupiny Red Hats. Od roku 2003 je členkou 
souboru opereta/muzikál NDM. Ráda vzpomíná na role v insce-
nacích Šest žen Jindřicha VIII. (Kateřina Howardová), Camelot 
(Elein), Kat a blázen (Juanilla), Ostrov milování (Lolita), Zvonoko-
sy (Žena), Sugar – Někdo to rád horké (Sugar Cane), Hello, Dolly! 
(Irena Molloyová) nebo Rose Marie (Wanda). V roce 2010 vytvo-
řila titulní roli v nové verzi muzikálu Marguerite Alaina Boublila 
a Michela Legranda a byla za ni nominována na Cenu Thálie 2011. 

Následovaly další významné muzikálové role: Gita v Pardon My 
English, královna Eliška v Noci na Karlštejně, Marfuša v Mrazíko-
vi, Vypravěčka v Josefovi a jeho úžasném pestrobarevném plášti, 
Betty v původním českém muzikálu Fantom Londýna, titulní role 
v Evitě a Norma Desmond v Sunset Boulevardu. Zcela jedineč-
ně září v hudebním dramatu Edith a Marlene jako Edith Piaf, za 
niž ostatně získala Cenu Thálie 2014 v kategorii opereta-muzikál. 
V činohře NDM hostovala a hostuje jako Zuzana a Jiřina Buchte-
lová v muzikálu Donaha! (Hole dupy). Miluje svou rodinu, přáte-
le, přírodu a zvířata. V létě jezdí na čundry s koňmi, baví ji horo-
lezectví, ale ráda posedí i s fajn lidmi v hospůdce.

Soutěžte o vstupenky 
na novoroční koncert

 Na novoročním koncertě 
v kostele svatých Cyrila a Me-
toděje v  Pustkovci budou 
3.  ledna 2019 znít muzikálo-
vé skladby i šansony v podá-
ní sólistky Národního divadla 
moravskoslezského v  Ostra-
vě Hany Fialové a jejího hosta 
Tomáše Savky. Koncert je už 
dávno vyprodaný, ale přece 
jen je ještě šance třikrát dvě 
vstupenky na něho získat. 
Stačí, abyste správně odpo-
věděli na následující soutěžní 
otázku a  odpověď zaslali na 
e-mailovou adresu redakce@
moporuba.cz nebo poštou na 
adresu Redakce PRIO, Klim-
kovická  55/28, 708 56 Ost-
rava-Poruba do 19.  prosince 
včetně.

Soutěžní otázka zní:
Od kolika let bydlí Hana 
Fialová v Porubě?

Nezapomeňte uvést jméno 
a kontakt, na který vám může-
me dát vědět, pokud budete 
vylosováni. Výherci  si budou 
moci vstupenky vyzvednout 
v Informačním centru Poruba 
na Hlavní třídě 583/105.

V roli Edith Piaf
 Foto: NDM/Martin Popelář
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VÁNOČNÍ NADÍLKA
s Bertíkem 14. 12.

od 16 hodin

www.oc-galerie.cz

Specializovaná sluchadlová ordinace 
v srdci Ostravy

Hlavní třída 1026/49
Ostrava - Poruba

Tel.: 773 742 612
Objednejte se už dnes!

SLUCH určuje kvalitu Vašeho života

Nabízíme:

 Krátké objednací doby
 Odborný specializovaný personál 
 Nejnovější trendy v oblasti sluchadel
 Kompletní servis sluchadel Phonak

 Snadný bezbariérový přístup

„Pomůžeme Vám lépe slyšet v jakékoliv situaci.“

Partner pro Váš sluch

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

Sportovní klub
TAEKWONDO WTF PAMIR

Kde?

Poruba-Duha

pro muže, ženy a děti od 6 let 
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Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO zazpívá 
tradičně na Štěpána ve svinovském kostele
Zpívat s Akademickým 
pěveckým sborem pod 
vedením dirigenta Adama 
Sedlického máte možnost 
na Vysoké škole báňské 
– Technické univerzitě 
Ostrava (VŠB-TUO). 
V letošním významném 
roce se sluší zmínit, 
že sbor spojuje české 
sborové zpívání se 
slovenským vedením.

 Aktuální akademický rok za-
čal Akademickému pěvecké-
mu sboru VŠB-TUO velmi peč-
livou přípravou na Mezinárodní 
festival sborového umění v Le-
vicích a  na Voce Magna, me-
zinárodní soutěži pěveckých 
sborů v Žilině. Obě velké akce 
se odehrály na Slovensku. Pří-
jemné podzimní zpívání v Le-
vicích, kde sbor v průběhu tří 

dnů absolvovali čtyři vystou-
pení, ukázalo, jak vděčné pub-
likum u našich sousedů máme. 
Na trochu jinou notu, tu sou-
těžní, se sbor naladil na Voce 
Magna v Žilině. Dvěma soutěž-
ními vystoupeními se probojo-
val na pozici absolutního vítě-

ze. „Byl to neuvěřitelný zážitek. 
Zejména zažít galakoncert, kde 
jako vítězové obdržíte potlesk 
vestoje, je opravdu výjimeč-
ný pocit,“ popsala prezidentka 
sboru Martina Vyležíková.

Jako by to bylo nedávno, 
kdy se studenti dnešního Ja-

zykového gymnázia Pavla Ti-
grida sešli na prvních zkouš-
kách Komorního sboru Exil. 
A  přitom od té doby uteklo 
17 let. Jak šel čas, přesunul se 
sbor na VŠB-TUO a  od roku 
2007 nese jméno Akademic-
ký pěvecký sbor VŠB – TU Os-
trava.

„Naše věrné poslucha-
če a  příznivce chceme ujistit, 
že tradiční koncert na Štěpá-
na bude! Vystoupíme v našem 
oblíbeném svinovském kostele 
Krista Krále 26. prosince. Prv-
ní tóny zazní od 17 hodin,“ zve 
Martina Vyležíková.

Pokud vás oslovil příběh sbo-
ru nebo cítíte, že byste se rádi 
aktivně zapojili do jeho pěvec-
kých aktivit, nemáte prý váhat 
a napsat na sbor.vsb@email.cz 
anebo se přidat na sociálních 
sítích. (jah)
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OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY | Na tři stovky předních odbor-
níků z oblasti miniinvazivní chirurgie se sjelo do Clarion Congress 
Hotelu na 13. ročník Ostravských chirurgických dnů. Předsedou 
organizačního výboru byl letos poprvé Petr Vávra, ředitel Fakultní 
nemocnice Ostrava (FNO). Navázal tak na bývalého dlouholetého 
přednostu Chirurgické kliniky FNO Jana Dostalíka, který chirurgické 
dny založil. Kongres je v Česku jediný, který je zaměřen výhradně 
na miniinvazivní chirurgii. Špičkoví odborníci na něm prezentovali 
nejnovější poznatky z oblasti laparoskopie. Stěžejním tématem letos 
byla robotická chirurgie se zaměřením na operace tlustého střeva 
a konečníku. (nch) Foto: FNO

Detašované pracoviště krevního centra 
v Avionu oslavilo třetí narozeniny

 V listopadu uplynuly tři roky 
od chvíle, kdy bylo ve druhém 
podlaží Avion Shopping Par-
ku v  blízkosti pánského kout-
ku otevřeno detašované odbě-
rové pracoviště Krevního cent-
ra Fakultní nemocnice Ostrava 
(FNO). Touto netradiční cestou 
se Krevní centrum FNO vydalo 
jako první v republice.

„Naše rozhodnutí souvise-
lo se snahou vštěpovat veřej-
nosti myšlenku, že dárcovství je 
součást běžného života, že do 
něj prostě patří stejně jako tře-
ba nakupování. Proto jsme za-
mířili do Avionu, který denně 
navštěvují tisíce lidí z celého re-
gionu," říká Zuzana Čermáková, 
primářka Krevního centra FNO. 
„Dárci – zejména ti z Hrabůvky, 
Dubiny a Zábřehu – jsou s lokali-
tou, jejímž bonusem je dostatek 
parkovacích míst, velmi spokoje-
ni. Odráží se to i ve vysoké ná-
vštěvnosti. Na pracovišti se šes-
ti odběrovými lůžky se od jeho 
otevření uskutečnilo už přes 
patnáct tisíc odběrů. Konkrét-
ně 390 v roce 2015, 5499 o rok 
později, 5332 v roce 2017 a letos 
do 9. listopadu 4293 odběrů.“ 

Odběrové místo je v  pro-
vozu od pondělí do pátku od 
9.30 do 18.30 hodin. „Toto od-
běrové místo funguje formou 
objednávek v  našem krevním 
centru ve fakultní nemocnici 
a je vymezeno pro dárce, kte-
ří už prošli odběrem krve nebo 
dárcovským odběrem plazmy, 
takže mají status kvalifi kova-
ného dárce. Je to proto, že ne-
chceme slevit z  vysoké úrov-
ně odběru a zajištění naprosté 
bezpečnosti dárců ani z kvality 
vyráběných transfuzních pří-
pravků tak, jak to naše nemoc-
nice deklaruje," doplnila do-
centka Čermáková. (nch)

 Samotný odběr plaz-
my trvá zhruba 50 minut. 
Během té doby je jí dár-
ci odebráno zhruba 650 až 
800 ml. Odběr je přitom li-
mitován 25 l  plazmy ročně. 
Spotřeba plazmy neustá-
le roste. Používá se v běžné 
klinické praxi, ale například 
také při kardiochirurgických 
operacích, výkonech v  ob-
lasti břicha nebo některých 
složitých porodech.
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BiGy otvírá dveře
 Biskupské gymnázium na 

ulici K. Pokorného, které nabí-
zí žákům studium všeobecné-
ho zaměření ve čtyřletém a os-
miletém studijním cyklu, zve 
na den otevřených dveří. Bude 
se konat 4. prosince od 9 do 
17 hodin. Kdo by ho nestihl, ne-
musí zoufat – 16. nebo 17. led-
na 2019 zde pro potenciální 
nové žáky připravili akci Jeden 
den na BiGy. Zájemci o  stu-
dium si mohou v době od 9 do 
13 hodin vyzkoušet, jak studen-
ti na gymnáziu žijí.

Zřizovatelem školy je Biskup-
ství ostravsko-opavské. Více in-
formací najdete na stránkách 
web.b-g.cz.

Den mexické kuchyně
 Den mexické kuchyně se 

bude konat 17.  ledna 2019 na 
ZŠ I. Sekaniny. Bude završením 
projektu Den mexické kuchyně 
ve školních jídelnách, který zor-
ganizovala Asociace školních jí-
delen ČR. Škola si připraví vlast-
ní program na téma Mexiko. 
Žáci ochutnají nejen menu, kte-
ré se kuchařky naučily připravo-
vat od rodilé Mexičanky na se-
mináři, ale seznámí se i  s  kul-
turou, historií a  zajímavostmi 
z  tohoto státu. Návštěvu po-
rubské školy přislíbila Její Exce-
lence Rosaura Leonora Rueda 
Gutierrez, velvyslankyně Spoje-
ných států mexických v ČR.

Koloběžky získali 
díky daru

 Deset koloběžek, stejný po-
čet bezpečnostních přileb a re-
fl exní vestu získali školáci ze ZŠ 
Bulharská díky tomu, že škola 
uspěla ve výběrovém řízení fi r-
my Bonatrans Group na poskyt-
nutí daru na nejrůznější aktivity. 
„Koloběžky jsou pravidelně vy-
užívány jako volnočasová akti-
vita ve školní družině, ale jsou 
k  dispozici i  ostatním žákům 
prvního stupně – například jako 
doplněk dopravní výchovy na 
školním pozemku nebo na ne-
dalekém dopravním hřišti u ma-
teřské školy Ukrajinská. Jízda na 
koloběžce je dobrý způsob, jak 
děti více zapojit do pohybových 
aktivit, které jsou pro součas-
nou mladou generaci tak důle-
žité,“ uvedla učitelka ZŠ Bulhar-
ská Marcela Šelleová. (jan)

ZA ZDRAVÍM DO JESENÍKŮ |
Děti ze ZŠ Komenského byly jed-
němi z prvních bezmála sedmi set 
porubských školáků, kteří budou 
moci díky projektu Ozdravné po-
byty žáků porubských základních 
škol ve školním roce 2018/2019, 
na jehož fi nancování se podílí 
také Moravskoslezský kraj, vyrazit 
za zdravým povětřím do Jesení-
ků. Paní učitelky čtvrťákům pobyt 
v Karlově pod Pradědem ozvlášt-
nily hrou na bradavickou školu 
čar a kouzel. „Rozřadili se do čtyř 
kolejí, vytvořili si vlajky, hráli hry 
a  taky si vyšlápli na Praděd (viz 
snímek),“ prozradila učitelka Zu-
zana Hurtová. (red)
 Foto: ZŠ Komenského

Školka na ulici Čs. exilu slaví šedesátiny
Šedesát let své existence 
slaví letos mateřská škola 
(MŠ) na ulici Čs. exilu. 

 Mohlo by se zdát, že se his-
torie MŠ na ulici Čs. exilu píše 
ještě déle než šedesát let. Prv-
ní školka totiž vznikla v porub-
ském zámku už v  listopadu 
roku 1947. Do jednoho odděle-
ní tehdy docházelo 56 dětí. Ce-
lodenní provoz ve dvou oddě-
leních a stravování třikrát den-
ně bylo zavedeno v roce 1952. 
Třetí oddělení bylo otevřeno 
v roce 1955.

Do právě dostavěné nové 
budovy na tehdejší Thälman-
nově ulici – prý první speciálně 
pro školku postavené budovy 
v Porubě – se děti s  učitelka-
mi stěhovaly v říjnu roku 1958. 
„Od té doby prošly školkou 
mnohé generace dětí. Dnes do 
ní dochází na 120 dětí. Máme 
sedm tříd, z toho tři speciální. 
K  letošnímu roku integrujeme 
54  dětí, z  nichž 28 trpí poru-
chou autistického spektra, dále 

děti s  tělesným postižením, 
těžkým mentálním postižením 
a vadami řeči,“ uvedla ředitelka 
Dana Schönová. Ta v MŠ půso-
bí od roku 1991.

V  roce 1996 byla MŠ přija-
ta do projektu Zdravá mateř-
ská škola, v  roce 1998 založili 
pedagogové společně s  rodiči 

neziskovou organizaci (spolek) 
Místo pro děti, která pomáhá 
získávat prostředky na školní 
projekty, vybavení i  organiza-
ci mimoškolní činnosti. Ve spo-
lupráci s Mensou ČR v této MŠ 
podporují nadané děti – fungu-
je zde klub, který rozvíjí jejich 
rozumový potenciál. (jan)

Suterén školky byl v roce 2008 zrekonstruován na víceúčelovou hernu 
s relaxačním koutem (na snímku), infrasaunou a keramickou dílnou.
 Foto: Jana Janošcová

Talent pěti porubských studentů ocenili i v Pekingu
 Čínská asociace pro vědu 

a techniku (CAST) ocenila na 
mezinárodním kempu talen-
tů v  Pekingu pětici studen-
tů porubského Wichterlova 
gymnázia. „Pracovali společ-
ně s  asi dvěma sty  nadaný-
mi dětmi z dvaceti osmi často 
velmi exotických zemí na pro-

jektech, které si zvolili pod-
le zájmu. Výsledky projektů 
pak prezentovali na závěreč-
né konferenci,“ popsal ředi-
tel Wichterlova gymnázia Jan 
Netolička, čím porubští stu-
denti v  Číně zaujali. Medaile 
si odvezli za nejlepší výtvor, 
nejlepší činnost v týmu i nej-

lepší prezentaci. David Havr-
lant navrhoval a posléze pou-
tavě představil robota, Adam 
Walder také vytvořil robota, 
Eduard Grňa prováděl che-
mické pokusy a Eliáš Bencúr 
s  Ondřejem Trojkem projek-
tovali trojrozměrnou staveb-
nici. (red)
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Dárek Jam na podporu 
lidí bez domova

 Šestý ročník setkání ostrav-
ských muzikantů na benefi ční 
hudební akci Dárek Jam v cen-
tru Ostravy podpoří ženy, muže 
a děti bez domova. Návštěvní-
ci akce mohou pro klienty so-
ciálních služeb Charity Ostrava 
přinést vánoční dárek v podo-
bě hygienických potřeb, tep-
lých ponožek, čepic či dalšího 
zimního ošacení, hraček, trvan-
livých potravin apod. Hudební 
setkání se bude konat 12. pro-
since od 19 hodin v baru Modrá 
myš na Stodolní ulici.

Inspirace a soutěže
 Dvě velké akce pořádali os-

travští senioři. První bylo 13. lis-
topadu inspirativní setkání se-
niorských klubů s  programem, 
volnou zábavou a  malým po-
hoštěním v porubském Domo-
vě Slunečnice. Druhou akcí byl 
24. listopadu osmý ročník spor-
tovně zábavného dne v  tělo-
cvičně TJ Sokol Pustkovec. Pro 
soutěžící družstva tam byly při-
praveny nenáročné a  zábavné 
sportovní disciplíny.

Motivační programy 
pro lidi v tíživé situaci

 Máte problémy s dluhy, řešíte 
otázku nevhodného bydlení či 
nemáte práci? Můžete se obrá-
tit na Centrum sociálních služeb 
Ostrava, které je realizátorem 
projektu zkráceně nazvaného 
Motivační programy. Poskytuje 
podporu a pomoc lidem sociál-
ně vyloučeným a  ohroženým 
sociálním vyloučením prostřed-
nictvím tří programů.

Díky programu Podpora 
v bydlení je lidem poskytována 
pomoc a opora při hledání no-
vého bydlení, program Práce 
s dluhy je schopen pomoci těm, 
kteří chtějí řešit svou dluhovou 
situaci. Program Příprava na za-
městnání je specifi cký intenzivní 
podporou v hledání zaměstnání, 
brigády, veřejné služby či zpro-
středkování rekvalifi kace. Člo-
věk může absolvovat jeden, ale 
nevylučuje se účast ve více pro-
gramech. Více informací získáte 
na tel. 608 814 628 nebo e-mailu 
ewartova@css-ostrava.cz. (jan)

Evropská unie
Evropský sociální fond

Anketa Senior roku ocenila Ludvíka Kunce
Mezi sedmi fi nalisty 
letošního 12. ročníku ankety 
Senior roku byl i porubský 
výtvarník a zoolog Ludvík 
Kunc. Vavříny v soutěži 
vyhlášené městem 
Ostravou získal a Seniorem 
roku 2018 se stal 
osmdesátiletý publicista, 
výtvarník a sběratel Česlav 
Pietoň ze Slezské Ostravy. 

 V  letošním roce navrhli or-
ganizace seniorů, spolky, úřa-
dy městských obvodů i jednot-
livci na titul Senior roku dvacet 
osobností. Komise z  nich vy-
brala sedmičku fi nalistů a z ní 
vzešel vítěz. Mezi fi nalisty ne-
chybělo ani jméno Ludvíka 
Kunce, kterého na ocenění no-
minovala Rada městského ob-
vodu Poruba. Ludvík Kunc se 
bohužel kvůli zdravotní indis-
pozici nemohl vyhlášení anke-
ty zúčastnit a  ocenění za něj 
převzala manželka Libuše.

Výtvarník Ludvík Kunc se 
věnoval ochraně šelem u  nás 
a  své umělecké a přírodověd-
né zájmy zachytil nejen v ori-
ginálních kresbách zvířat, 
ale i  v  publikacích a  řadě od-
borných a  populárních člán-
ků. Dodnes se zabývá malbou 
a  svému umění učí i  amatér-
ské výtvarníky. (Velký rozhovor 
s ním jste si mohli přečíst např. 
v prázdninovém vydání měsíč-
níku PRIO).

Vystudoval uměleckoprů-
myslovou školu v  Praze, v  le-
tech 1961–2004 působil v  os-
travské zoo, zejména jako 

chovatel se specializací na 
kočkovité šelmy. Jeho kresba 
rysí hlavy byla dlouho logem 
ostravské zoo.

Svůj život zasvětil šelmám 
a jejich ochraně, zasadil se o to, 
aby se rys ostrovid vrátil do 
volné přírody – na území, na 
nichž byl vyhuben (na Šumavě, 
v slovinských, rakouských, švý-
carských a  francouzských Al-
pách). Inicioval založení dob-
rovolných Vlčích a  Rysích hlí-
dek Hnutí Duha, které od roku 
2009 pravidelně v terénu mo-
nitorují velké šelmy.

Je autorem osmi knih, ilu-
stroval díla dvanácti dalších 
autorů. Napsal více než dvě 
stovky odborných článků. Vý-
tvarně se podílel na zhotove-
ní desítek naučných stezek 
na Ostravsku, v CHKO Besky-
dy a  CHKO Poodří. V  červnu 
2018 získal Ludvík Kunc ekolo-
gickou Cenu Josefa Vavrouška 
udělovanou Nadací Partner-
ství za konkrétní činy v oblas-
ti životního prostředí. Poro-
ta ocenila zápal, který věnoval 
návratu velkých šelem do Bes-
kyd a péči o ně. (mot)

Od náměstka primátora Zbyňka Pražáka převzala za Ludvíka Kunce 
ocenění jeho manželka Libuše. Foto: Martin Otipka

JUBILANTI POTŘETÍ | V  listo-
padu se konalo již třetí setkání 
porubských seniorů, kteří v  le-
tošním roce oslavili význam-
né životní jubileum – 75 let 
a  více. Slavnostní koncert se 
konal v aule Vysoké školy báň-
ské – Technické univerzity Os-
trava a  užilo si ho přes tři sta 
návštěvníků. Známé swingové 
nebo fi lmové melodie si mohli 
senioři poslechnout nebo i  za-
notovat s  kapelou Stanley’s 
Dixie Street Band. Další koncert 
je naplánován na květen příští-
ho roku. (kaš)
 Foto: Jiří Birke
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BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.
Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska za doprovodu Bílého 
pěveckého sboru s hosty Janem Toužimským a Zbigniewem 
Czendlikem.

Lucie Bílá s doprovodem nám 21. prosince 2018 od 19:00 hodin 
ve Víceúčelové hale v Opavě zpříjemní krásný sváteční večer 
a to tímto mimořádným koncertem, ze kterého dýchá láska, klid 
a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Nenechte si ujít 
Bílé Vánoce Lucie Bílé II. 
Předprodej na: www.ticketkultura.cz a www.ticketstream.cz 
V květnu příštího roku se můžete těšit na obnovené, na jaře 
letošního roku beznadějně vyprodané koncerty „trojkombinace“ 
Dagmar Pecková, Spirituál kvintet, Hradišťan & Jiří Pavlica. 
V Ostravě se uskuteční 15.5. v Multifunkční aule GONG ve 
Vítkovicích.
Více info na: www.topkoncerty.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ
lékárna Olympia

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Otakara Jeremiáše 1973/4

Ostrava - Poruba
+420 596 515 345 

lekarnaolympia@email.cz
Po - Čt 7:30 - 17:00

Pá 7:30 - 15:00
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DALŠÍ SLEVY
NA VYBRANÉ

úpravou +

rytmus – reality spol. s.r.o.
20 let



SPORT 17

OŠTĚPAŘKA VYSTŘÍDALA OŠTĚPAŘKU | Odchovankyně klubu 
Atletika Poruba Nikol Ogrodniková se stala Atletem roku 2018! Os-
madvacetiletá oštěpařka měla podle odborníků letos životní sezonu. 
Hned v jejím úvodu si vylepšila osobní rekord na 65,61 metru a jako 
jediná z českých atletů se pravidelně stavěla na stupně vítězů v Dia-
mantové lize. Vše korunovala stříbrnou medailí na evropském šam-
pionátu. Na českém atletickém trůnu vystřídala oštěpařku Barboru 
Špotákovou, která na něm usedla devětkrát.
„Je to fantastické ocenění porubské atletiky jako líhně špičkových 
sportovců. Atletika Poruba je klub, který dokazuje, že kvalitní dlouho-
dobá systematická práce s mladými atlety se vyplácí a do povědomí 
světové atletiky se může dostat i mládežnický sportovní klub. Je to 
pro nás ohromná motivace do dalších let,“ uvedl Stanislav Šuška, tre-
nér, pod jehož vedením Ogrodniková v Porubě vyrostla. (red)
 Foto: archiv Nikol Ogrodnikové

Loni druhé místo, letos už Pavel Borovička bral zlato
Šestatřicet organizací 
sdružujících nejrůznější 
bojové sporty. A k tomu více 
než stovka účastnických 
zemí a téměř tři tisíce 
sportovců. Takové bylo 
mistrovství světa WTKA, 
kterého se zúčastnil 
i porubský kickboxer 
Pavel Borovička.

 Loni skončil porubský kick-
boxer Pavel Borovička na svě-
tovém šampionátu WTKA, 
který pravidelně hostí ital-

ská Carrera, druhý v disciplíně 
UFR. Letos už dosáhl na zlato, 
i  když v  jiné disciplíně – light 
contact ringu.

„Loni jsem bojoval v  kate-
gorii veteránů, letos jsem chtěl 
zkusit muže. Přece jen je tam 
konkurence větší a  boje za-
jímavější. V  UFR, který spo-
juje pravidla boxu, kickboxu 
a lowkicku, se mi tentokrát ne-
vedlo. Ale vyzkoušel jsem si 
i  disciplínu light contact ring, 
což je normální kickbox, ale 
nesmí se v  něm vést údery, 

které mohou soupeře knokau-
tovat. A tato disciplína mi sed-
la. Vyhrál jsem všechny tři zá-
pasy a  získal titul světového 
šampiona,“ uvedl Pavel Boro-
vička.

Na mezinárodní scéně se 
chce porubský kickboxer před-
stavit i  příští rok. Ale už ne 
v italské Carreře. „Mám rád vý-
zvy a nové věci. V Itálii jsem už 
byl dvakrát a mám zlato. Proto 
bych se příští rok chtěl zúčast-
nit turnaje federace WPKA, 
který se koná na řecké Rhodo-

su. Bude to součást mezinárod-
ních sportovních her a doufám, 
že právě to by mohlo přitáh-
nout na akci skvělou konkuren-
ci,“ řekl porubský kickboxer.

Cestu do Itálie podpořil 
z  dotačního programu sport 
i  městský obvod Poruba. 
„Chtěl bych poděkovat Poru-
bě. Výjezdy na takové turnaje 
nejsou nejlevnější a  bez pod-
pory obvodu a dalších subjek-
tů, bych si cestu na šampionát 
nemohl dovolit,“ dodal Pavel 
Borovička. (mot)

Plavci útočí na rekordy
 Dva ostravští plavci, Mari-

ka Hudcová a Roman Procház-
ka z  Klubu plaveckých spor-
tů (KPS) Ostrava, se zúčastnili 
mezinárodního mistrovství Slo-
venska v plavání. Oba se svými 
výkony zařadili na druhé po-
zice v  seniorských tabulkách 
ČR. Trenérem obou plavců je 
Libor Kohut. „Přestože plava-
li závody bez speciální přípra-
vy, dokázali podat neskutečné 
výkony. Marika překonala čty-
ři roky starý dorostenecký re-
kord ČR v disciplíně 200 metrů 
znak, její čas je asi dvě vteřiny 
za osobním maximem Barbory 
Závadové. Roman Procházka 
vybojoval v disciplíně 100 me-
trů volný způsob druhé místo 
a časem 49,24 s se na tři dese-
tiny přiblížil k českému doros-
teneckému rekordu. Ten hod-
lá na Zimním mistrovství ČR, 
které se bude konat v prosinci, 
překonat,“ komentoval výsled-
ky plavců předseda KPS Ostra-
va Jan Pala.  (jan)

BANÍK VYHRÁL TURNAJ ČTYŘ | Baník porazil Liverpool F. C. A v Porubě! Nevěříte? Pak jste zřejmě 
nebyli na tréninkovém hřišti Akademie Baníku Ostrava u ZŠ J. Šoupala, když se tam hrálo fi nále Turnaje 
čtyř U15. Ostravští mladíci po oba turnajové dny srdnatě bojovali se stejně starými soupeři z berlínské 
Herthy i vroclavského Śląsku. Kromě nich porazili taky mladé Brity (3:2, snímek z utkání) a stali se vítězi 
turnaje. (jan) Foto: Jiří Birke



3. 12.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekaniny 1804
17.00 Setkání s Mikulášem, čerty a an-

dělem – mikulášská nadílka (více 
na tel. č. 599 527 321), Středisko 
přírodovědců, Čkalovova 1881

18.00 Podzimní Ozvěny: Švédsko 
a Finsko – cestopisná přednáška, 
CVČ, Vietnamská 1541

4. 12.
9.00 Den otevřených dveří, Biskupské 

gymnázium v Ostravě, K. Pokor-
ného 1284

15.00 Vánoční snění – výtvarná dílna, 
KMO, Podroužkova 1663

16.00 Andělské vyrábění – tvůrčí dílna, 
KMO, Opavská 6111

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

6. 12.
 Možná přijde i Mikuláš (po celý 

den), KMO, Podroužkova 1663
9.00 Malý muzikant, MC Krteček, 

ZŠ I. Sekaniny 1804
15.00 Mikulášská nadílka, MC Krteček, 

ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Jan Lenart: Rozsedlinové jeskyně 

Beskyd a jejich vznik – přednáška 
s geovědní tematikou, Geol. pavi-
lon prof. F. Pošepného, 17. listopadu

17.00 Mikulášská nadílka, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

7. 12.
15.30 Podpůrná skupina kontaktní-

ho rodičovství, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

8. 12.
8.00 Turnaj ve stolním tenise – 

3. kolo, DDM, M. Majerové 1722
17.00 Došel k nám až ze Vsetína – 

koncert Slezského souboru He-
leny Salichové (více na str. 20), 
Zámek Poruba, nábřeží SPB 60

9. 12.
17.00 Rozsvícení vánoční stromu, 

Alšovo náměstí

18.00 Jarmila Beková: Vánoční orato-
rium, aula VŠB-TUO, 17. listopadu

9.–21. 12.
 Porubský vánoční jarmark – kul-

turní program pro celou rodinu, 
prodejní stánky, Ježíškova pošta, 
betlém z Pradědovy galerie 
Jiřího Halouzky, víkendové 
workshopy (více na straně 4), 
Alšovo náměstí 

10. 12.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

9.30 Stravování podle ročních obdo-
bí: zima – přednáška, MC Krte-
ček, ZŠ I. Sekaniny 1804

16.00 Vánoční dárečky – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541

16.00 Vánoční tvoření pro rodiče 
a děti, MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

11. 12.
9.00 Klub přátel knihovny, KMO, 

L. Podéště 1970
10.00 Rendez-vous s knihou, KMO, 

Podroužkova 1663
17.15 Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

12. 12.
9.00 Vánoční jarmark (více na 

str. 20), zimní zahrada DPS Ast-
ra, I. Sekaniny 1812

10.00 Knihovníčci – setkání rodičů na 
rodičovské dovolené a jejich dětí, 
KMO, Vietnamská 1541

16.00 Divadélko Smíšek: Andělský 
zvoneček přání, CVČ, Vietnam-
ská 1541

16.00 Co (ne)potřebuje batole, MC Kr-
teček, ZŠ I. Sekaniny 1804

17.30 Česko zpívá koledy, před Do-
mem zahrádkářů, Vřesinská 2229

18.00 Česko zpívá koledy (více na 
str. 4), Alšovo náměstí

18.00 HC RT TORAX Poruba x HC Slo-
van Ústí nad Labem, RT TORAX 
ARENA, Čkalovova 6144

13. 12.
9.00 Vánoční tvoření – výtvarný 

workshop pro děti od 1,5 do 
4 let, DDM, Polská 1624

9.00 Malý muzikant, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

14. 12.
15.00 Vánoční keramická dílna pro 

děti, mládež i rodiče, DDM, 
M. Majerové 1722

16.00 Předvánoční turnaj ve stolním 
tenise, CVČ, Vietnamská 1541

15. 12.
10.00 Strojení stromečků v zoo – 

předvánoční výlet do Zoo 
Ostrava (více na str. 20), pořádá 
Středisko přírodovědců, Čkalo-
vova 1881

17. 12.
8.45 Jóga pro maminky s dětmi, 

MC Krteček, ZŠ I. Sekani-
ny 1804

16.00 Pohádka o třech čunících – 
loutkové divadlo, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

16.00 Novoroční dárečky – tvůrčí dílna, 
CVČ, Vietnamská 1541

18.00 HC RT TORAX Poruba x HC 
Stadion Litoměřice, RT TORAX 
ARENA, Čkalovova 6144

18. 12.
17.00 Adventní koncert biskupské-

ho gymnázia (více na str. 20), 
kostel sv. Cyrila a Metoděje 
v Pustkovci

17.15 Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina, MC Krteček, 
ZŠ I. Sekaniny 1804

19. 12.
10.00 Vystoupení pěveckého sboru ZŠ 

Velká Polom, zimní zahrada DPS 
Astra, I. Sekaniny 1812

10.00 Dopoledne s knihou – knižní 
tipy a novinky, KMO, Vietnam-
ská 1541

16.00 Vánoční vystoupení dětí z krouž-
ků, DDM, M. Majerové 1722

18.00 Podzimní Ozvěny: Kanada – 
cestopisná přednáška, CVČ, Viet-
namská 1541

20. 12.
9.00 Malý muzikant, MC Krteček, 

ZŠ I. Sekaniny 1804
16.00 Vánoční turnaj v šipkách, CVČ, 

O. Jeremiáše 1985

PROGRAM AKCÍ18
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16.30 Vánoční slavnost (více na str. 20), 
Dům farnosti, Vřesinská 245

26. 12.
10.00 Štěpánský běh Porubou (více na 

str. 20), SAP, Skautská 6093
17.00 Svatoštěpánský koncert s Aka-

demickým pěveckým sborem 
VŠB-TUO (více na str. 13), kostel 
Krista Krále ve Svinově

 Výstavy

do 17. 12.
Od kostela ke garážím – výstava fotogra-
fi í a dokumentů vztahujících se k Zámec-
kému parku a jeho okolí, Galerie na scho-
dech, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55

do 28. 12.
Ondřej Šefců: Praha – historické srdce 
republiky – výstava grafi k, KMO, L. Po-
déště 1970

do 31. 12. 
Dva světy, jeden příběh – výstava foto-
grafi í, zimní zahrada DPS Astra, I. Sekani-
ny 1812 
Petr Dub: White Over, Galerie Dukla, 
Hlavní třída u kruhového objezdu
Od vesnice k modernímu městu (Poruba 
1918–2018) – text a fotografi e z historie 
Poruby, malá pasáž Galerie Dukla, Hlav-
ní třída
České a slovenské stavby století – výběr 
z nejvýznamnějších staveb posledních sta 
let, aula VŠB-TUO, 17. listopadu 
Antonín Kroča, Antonín Kroča ml., He-
lena Sládková: Obrazy a sochy, Galerie 
VŠB-TUO, 17. listopadu 15
Marcela Les Václavíková: Obrazy, Galerie 
Zámku Poruba, nábřeží SPB 60

3.–28. 12.
Ludmila Janech Sojková – výstava obra-
zů a kreseb, KMO, Vietnamská 1541 

19. 12. – 17. 1.
Jiří Trtílek: Zhornatění – výstava foto-

grafi í (vernisáž 19. 12. v 17.00), Galerie 
na schodech, ÚMOb Poruba, Klimkovic-
ká 55

 Kvizy a soutěže

do 14. 12.
Luští celá rodina – vánoční kviz o ceny, 
KMO, L. Podéště 1970
Adventní křížovka – zábava pro dospělé, 
KMO, Opavská 6111

3.–20. 12.
Čekáme na Vánoce – soutěž pro děti, 
KMO, Podroužkova 1663
Na Vánoce dlouhý noce – kviz pro děti, 
KMO, Vietnamská 1541

 Plánované akce

1.–14. 1.
 Tříkrálová sbírka

1. 1.
8.30 Novoroční pochod za zdravím 

(více na str. 20), start u tramva-
jové smyčky, Vřesinská ulice

3. 1.
18.00 HC RT TORAX Poruba 

x HC Dukla Jihlava, RT TORAX 
ARENA, Čkalovova 6144

19.00 Novoroční koncert: Hana Fia-
lová a její hosté (více na str. 11), 
kostel sv. Cyrila a Metoděje 
v Pustkovci

4. 1.
14.00 Tříkrálový punč, Alšovo náměstí

5. 1. 
18.00  DHC Sokol Poruba x HK Slovan 

Duslo Šaľa – interliga ženské 
házené, sportovní hala, Hrušov-
ská 2953, Ostrava-Přívoz

7. 1. 
18.00 HC RT TORAX Poruba 

x HC Zubr Přerov, RT TORAX 
ARENA, Čkalovova 6144

12. 1.
17.00 HC RT TORAX Poruba x LHK 

Jestřábi Prostějov, RT TORAX 
ARENA, Čkalovova 6144

14. 1.
18.00 HC RT TORAX Poruba x HC Tr-

hači Kadaň, RT TORAX ARENA, 
Čkalovova 6144

17. 1. 
16.00 Ivo Wandrol: Nový přístup 

k modelování zemské kůry 
– přednáška s geovědní te-
matikou, Geologický pavilon 
pro. F. Pošepného, 17. listopadu

19. 1.
17.00 HC RT TORAX Poruba x HC AZ 

Havířov, RT TORAX ARENA, 
Čkalovova 6144

19.00 Slezský bál, Dům farnosti, Vře-
sinská 245

20. 1. 
18.00  DHC Sokol Poruba x DHK Zora 

Olomouc – interliga ženské 
házené, sportovní hala, Hrušov-
ská 2953, Ostrava-Přívoz

25. 1.
 Den otevřených dveří, VŠB-TUO, 

17. listopadu 15

26. 1.
17.00 HC RT TORAX Poruba x SK Ho-

rácká Slavia Třebíč, RT TORAX 
ARENA, Čkalovova 6144

30. 1. 
13.00 Den otevřených dveří, Střední 

odborná škola ochrany osob 
a majetku, Liptaňské náměs-
tí 890/3a

18.00 HC RT TORAX Poruba x HC Frý-
dek-Místek, RT TORAX ARENA, 
Čkalovova 6144

PROGRAM AKCÍ 19

CVČ – centrum volného času, DDM – Dům dětí a mládeže, DPS – dům s pečovatelskou službou, KMO – Knihovna města Ostravy, MC – mateřské centrum, 
SAP – Sportovní areál Poruba, VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ZŠ – základní škola

Změna programu vyhrazena, aktuální informace na poruba.ostrava.cz a www.facebook.com/moporuba
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CO, KDY, KDE20

Co: Došel k nám až ze Vsetína
Kdy: 8. prosince v 17 hodin
Kde:  Zámek Poruba, nábřeží SPB 60
Slezský soubor Heleny Salichové působí 
od svého založení v Porubě. Na folklorní 
scéně se představuje 40 let a jeho reper-
toár je velmi pestrý a určen divákům všech 
věkových kategorií. V sobotu 8. prosince 
pořádá koncert s názvem Došel k nám až 
ze Vsetína u příležitosti založení cimbálo-
vé muziky, jejímž dlouholetým uměleckým 
vedoucím byl Jaromír Dadák, který je au-
torem všech hudebních úprav.

Co: Vánoční jarmark
Kdy: 12. prosince od 9 do 14 hodin
Kde:  zimní zahrada DPS Astra, 

I. Sekaniny 1812
Centrum sociálních služeb Poruba srdeč-
ně zve na vánoční jarmark, který pořádá 
ve středu 12. prosince v  zimní zahradě 
Domu s pečovatelskou službou Astra. Ná-
vštěvníci si budou moci zakoupit výrobky 
uživatelů Centra denních služeb. V nabíd-
ce bude také cukroví, řemeslné výrobky 
a další zboží jiných prodejců.

Co:  Strojení stromečků v Zoo 
Ostrava

Kdy:  15. prosince od 10 do 14 hodin
Kde:  Zoo Ostrava
Středisko přírodovědců připravilo na 
15. prosince předvánoční výlet pro děti do 
ostravské zoo. „Na děti čeká živý betlém, 
zpívání koled, výroba svíček, z včelího vos-
ku, zdobení perníčků, lití olova a další vá-
noční zvyky, dětský vánoční punč, nadíl-
ka a samozřejmě zdobení stromků v areálu 
zoo,“ vyjmenovává za organizátory Zuzana 
Čerkovská, co vše účastníci akce zažijí. Více 
informací na tel. č. 599  527  321 nebo na 
e-mailu zuzana.cerkovska@svc-korunka.cz.

Co: Adventní koncert
Kdy: 18. prosince v 17 hodin
Kde:  kostel sv. Cyrila a Metoděje 

v Pustkovci
Biskupské gymnázium v  Ostravě pořádá 
pro širokou veřejnost 18. prosince tradiční 
adventní koncert. V kostele sv. Cyrila a Me-
toděje v  Pustkovci zazní adventní písně 
a poezie, vystoupí žáci a učitelé biskupské-
ho gymnázia. Více na http://web.b-g.cz/.

Co: Vánoční slavnost
Kdy: 20. prosince od 16.30 hodin
Kde: Dům farnosti, Vřesinská 245
Žáci, učitelé a  rodiče porubské waldorf-
ské školy zvou všechny milovníky vánoč-
ních písní na 20. prosince do Domu far-
nosti na vánoční koncert, na kterém děti 
všech ročníků zahrají a zazpívají adventní 
melodie i koledy.

Co: Štěpánský běh Porubou
Kdy: 26. prosince od 10 hodin
Kde:  start ve Sportovním areálu 

Poruba, Skautská 6093
Na stadionu Sportovního areálu Poruba na 
Skautské ulici bude ve středu 26. prosince 
v 10 hodin odstartován Štěpánský běh Po-
rubou. Prezentace soutěžících se uskuteč-
ní od 8.15 do 9.35 hodin na stadionu. Čtr-
náctikilometrový závod povede okrajový-
mi ulicemi Poruby – ze Skautské ulice přes 
Polskou a Opavskou ulici k Martinovu, Prů-
běžnou k hypermarketu Globus odkud se 

běžci vydají směrem k  VŠB-TUO a  FNO 
k Domovu sester a odtud po nábřeží SPB 
zpět na stadion. Soutěž pořádá TJ Liga 
100 Ostrava. Více na www.tjliga100.cz.

Co: Novoroční pochod za zdravím
Kdy: 1. ledna od 8.30 hodin
Kde:  start u tramvajové smyčky, 

Vřesinská ulice
Pro všechny milovníky zimní turistiky a ty, 
kteří hodlají uvítat nový rok sportovním 
výkonem, je připraven Novoroční pochod 
pro zdraví na trase Poruba–Zátiší. Start je 
1. ledna mezi půl devátou a desátou hodi-
nou u smyčky tramvají v Porubě, cíl v re-
stauraci U  Tondy, kde účastníci dosta-
nou horký čaj, pamětní diplom a dárek od 
TJ Liga 100 Ostrava. Bližší informace na 
www.tjliga100.cz.

Kdo vyhrál vstupenky 
na Vánoce na hradě
V listopadovém čísle PRIO jsme vyhlá-
sili soutěž o vstupenky na tradiční vá-
noční jarmark na slezskoostravském 
hradě. Odpovídat jste mohli na otáz-
ku, kdy se rozsvítí vánoční strom na 
Alšově náměstí. Správná odpověď je 
9. prosince 2018. Z těch, kteří nám za-
slali dobrou odpověď, jsme vylosova-
li Kateřinu Čápovou a Alenu Urbanco-
vou. Výhru si mohou vyzvednout v In-
formačním centru Poruba na Hlavní 
třídě č. 583/105. (red)
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Evropské hory objektivem Jana Trtílka
 Ve středu 19. prosince bude v Gale-

rii na schodech porubské radnice zahá-
jena výstava s  názvem Zhornatění. Jde 
o expozici černobílých snímků, které po-
řídil fotograf Jan Trtílek v horách jihový-
chodní Evropy či v Alpách. Nepůjde pou-
ze o  obrázky kopců, ale také o  detaily 
sněhu, struktury hornin nebo kompozi-
ce s mraky. „Výrazem zhornatění se sna-
žím pojmenovat stav duše, srdce a mys-
li člověka, kterému učarovaly hory,“ říká 
autor výstavy. „Je to stav, do kterého se 
dostanete, aniž byste chtěli, po několika 
intenzivně prožitých výletech do hor. Je 
to stav, který se Vám přihodí v průběhu 
pár dní mimo civilizaci, stav který nasta-
ne pod tíhou 20 kg v batohu, stav kte-
rý přichází ruku v ruce s touhou po svo-
bodě, klidu a  míru. Zhornatění Vás do-
káže na čas naprosto oddělit od starostí 
všedních dnů, od pracovních stresů, od 
osobních povinností. Je stavem navozu-
jícím relaxaci duše, ale unavujícím svaly. 
Je stavem, při kterém dochází k očiště-
ní mysli, ale k znečištění těla. Je stavem, 
v němž srdce plesá radostí, i když pum-

puje na pokraji svých možností. Zhor-
natění nenastane plnohodnotně, pokud 
jej nemůžete prožívat s partou dobrých 
kamarádů. Polévka od maminky je nej-
lepší na světě, ale ta z kamarádova ešu-
su chutná po společně prožitém dobro-
družství. Tátova archivní slivovice má pří-
chuť vzpomínek na dobu, kdy ještě žil, 
ale když se o ni rozdělíte s kamarády po 
setmění pod nejvyšší horou pohoří, je 
vás najednou u ohně o jednoho víc…“

Výstava bude k vidění v radniční gale-
rii do 17. ledna každý všední den od 8 do 
12 hodin, v pondělí a ve středu také od 13 
do 17 hodin. (jokr)
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AŤ VÁM OČI ZÁŘÍ NEJEN NA VÁNOCE,

S DÁRKOVÝM POUKAZEM NA 500,- Kč

Silvestr bez starostí

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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OPRAVNA
Luxa – NY v.o.s., Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454

 

OPRAVÁŘI
Pračky a šicí stroje – p. Hudec: 603 362 222

Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608

Chladniček, mrazniček, praček a šicích strojů

REALITY S PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Zprostředkujeme nákupy, prodeje, pronájmy nemovitostí.
Inzerujeme na placených inzertních serverech.
Naším cílem je spokojenost zákazníka, a proto vyřídíme 
všechny potřebné kroky za vás.
Vaši cenu nemovitosti respektujeme.
Naše provize za vaši spokojenost patří k nejnižším na trhu.

Martina Hrušková
realitní makléř
tel.: +420 777 508 820



Garáže u zámku se stavěly v akci Z
Garáže stojící v Zámeckém 
parku si se souhlasem 
místního národního 
výboru postavili sami 
lidé v akci Z. Stavba však 
byla povolena pouze těm, 
kteří prošli tzv. prověrkou. 
Ta posuzovala jejich 
politické smýšlení i míru 
občanské angažovanosti.

 Bytová výstavba nové Poru-
by probíhala rychlým tempem, 
na občanskou vybavenost se 
však zapomínalo. Lidem chy-
běly zpočátku nejenom obcho-
dy a školy, ale také třeba kryté 
prostory pro jejich vozidla.

O  výstavbě boxových ga-
ráží poblíž zámku se rozhodlo 
v roce 1958. Žádosti o přiděle-
ní místa pro stavbu Porubané 
podávali místnímu národnímu 
výboru v Porubě a často v nich 
zdůvodňovali, proč garáž po-
třebují: „Svou žádost odůvod-
ňuji tím, že vlastním auto, které 
jsem nucen nechávati na silni-
ci před domem… Pro svou in-
validní manželku Alžbětu, kte-
rá po železničním neštěstí má 

amputovanou levou nohu a le-
vou paži neschopnou pohybu, 
potřebuji nutně vozidlo poblíž 
svého bydliště, neboť žena po-
třebuje často lékařského ošet-
ření… Dovoluji si Vás zdvořile 
požádati o přidělení garáže pro 
mé osobní vozidlo Spartak. Je-
likož je používám na dopravu 
do zaměstnání do Petřkovic na 
důl, kde pracuji jako havíř, vo-
zidlo parkuje většinou před do-
mem. V zimních měsících jsem 
je měl provisorně na závodě, 
ale dnes to již není možné.“

Protože žádostí bylo mno-
ho a  všem žadatelům neby-
lo možné vyhovět, bylo „nut-
no provésti prověrku, jak se ža-
datel veřejně projevuje, zda se 
zapojil do akce ‚Na pomoc vý-
stavbě Poruby‘ atd.“ Posuzova-
lo se politické smýšlení zájem-

ců o garáž, míra jejich občan-
ské angažovanosti, sousedské 
i rodinné vztahy apod. 

Výstavba garáží probíhala od 
roku 1958 během akcí Z (Z zna-
menalo zvelebování – pozn. red.) 
a  od jejich budoucích uživate-
lů se očekávalo, že sami přiloží 
ruku k dílu. Když se tak nestalo, 
byl žadatel o garáž nahrazen ně-
kým jiným, angažovanějším.

Práce na stavbě byly dokon-
čeny v roce 1959 a životnost ob-
jektů byla odhadnuta na 50 let. 
V roce 1962 byly jednotlivé ga-
rážové boxy odprodány jejich 
uživatelům za 5235 Kčs. Původ-
ní cena byla o 20 procent vyš-
ší, ale místní národní výbor zo-
hlednil, že se občané na výstav-
bě sami podíleli. (koz, jokr)
Pramen:
archiv stavebního úřadu
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Prosinec v porubské 
historii
14. prosinec 1918

 V  Porubě byl uspořádán 
vojenský koncert ve prospěch 
pozůstalých po českých le-
gionářích.

21. prosinec 1921
 Nákladem 15 000  korun 

bylo zavedeno elektrické 
osvětlení do kostela.

20. prosinec 1925
 Porubští hasiči sehráli své 

první divadelní představení. 
Drama z  hasičského života 
mělo u diváků takový úspěch, 
že ho reprízovali i ve Vřesině.

Prosinec 1947
 Uskutečnilo se preventivní 

očkování všech dětí do 15 let 
proti záškrtu.

5. prosinec 1955
 Byla zahájena autobusová 

doprava z ulice J. Švermy (dnes 
M. Kopeckého) do Hulvák.

20. prosinec 1958
 Na ostravskou městskou 

vodovodní síť byl připojen 
kružberský přivaděč. Přibliž-
ně ve 20 hodin byla voda 
z Kružberku v Porubě.

12. prosinec 1960
 Ve Věžičkách byl zřízen 

klub důchodců vybavený 
knihovnou, čítárnou, hernou 
a promítacím zařízením.

31. prosinec 1971
 Počet obyvatel obvodu 

Poruba byl 97 000, z  toho 
bylo 28 % mládeže do 15 let.

Prosinec 1982
 Před Vánocemi byla na 

Leninově (dnes Hlavní) třídě 
otevřena prodejna gramofo-
nových desek Supraphon.

18. prosinec 1983
 Porubská provozovna Se-

veromoravských pekáren a cuk-
ráren na Fučíkově (dnes Po-
rubské) ulici zahájila výrobu vá-
noček na vánoční trh a ve třech 
směnách vyrobila do 23. prosin-
ce 45 000 vánoček. (red)
Pramen – Jiří Lexa:
Odkazy porubských kronik

Kladné posouzení 
žadatele o garáž

 Je řádný pracovník, 
v  domě je domovním dů-
věrníkem a  o  pořádek se 
stará pečlivě. Zúčastňuje se 
všech akcí a  brigád. Vede 
pořádný život, opilý necho-
dí a  na nájemníky je hod-
ně přísný, a to se jim líbí, že 
mají pořádek v  domě. Do-
poručuji, aby jeho žádost 
byla kladně vyřízena.

Záporné posouzení 
žadatele o garáž

 MUDr. J. J. je posudko-
vým lékařem u OÚNZ. Pra-
cuje jako aktivista plánova-
cí komise u  ObNV v  Poru-
bě. Poslankyně soudružka 
S. napsala, že soudruh J. ani 
jeho manželka se veřejně 
neprojevili. Celá rodina činí 
dojem měšťáckého chování. 
Soudruh R. doplnil, že s ob-
libou doporučuje léky ze zá-
padu. K lidem se chová vel-
mi odměřeně.

Plán rozmístění garáží

V pozadí boxové garáže v 60. letech 20. století
 Snímky: Archiv města Ostravy a archiv stavebního úřadu



Co se chystá 
u sousedů

Moravská Ostrava 
 Adventní čas návštěvní-

kům centra Ostravy zpestří 
vánoční jarmark, který se až 
do 23. prosince koná na Ma-
sarykově a Jiráskově náměstí. 
Trhy doplňuje pestrý program 
– oblíbené kluziště na Masary-
kově náměstí, taverna, betlém 
s  živými zvířátky, na Jirásko-
vě náměstí děti mohou psát 
vzkazy Ježíškovi, vyrábět vá-
noční přání nebo vánoční oz-
doby. Během jarmarku se pří-
chozím představí řada diva-
delních, lidových i hudebních 
souborů a  vystoupí i  známé 
kapely a  hudebníci jako na-
příklad kapely Mirai, Peru-
tě, David Stypka nebo On-
dřej Ruml. Trhy jsou otevře-
ny denně od 10 do 20 hodin. 
Více na http://ostravskevano-
ce.cz/2018/.

Třebovice
 K  vánočním svátkům ne-

odmyslitelně patří i  betlé-
my. Živý betlém můžete vi-
dět 28. prosince v  Třebovic-
kém parku a  zavedou vás za 
ním pastýři. Cesta, která bude 
mít tři zastavení se zpěvem 
koled, začíná v  16 hodin. Na 
konci putování se všichni se-
jdou u Josefa s Marií a malým 
děťátkem v jeslích. (red)
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Své stálé zákazníky znám. 
To je výhoda malých prodejen
Stojíte-li čelem 
k „Centrumce“ na Alšově 
náměstí, prodejnu 
Truhlářské potřeby najdete 
v levém rohu vedle řecké 
restaurace. A v ní snad 
vše, po čem mohou 
truhláři a kutilové toužit.

 Miroslav Turek začal pod-
nikat už v roce 2001 v truhlář-
ské výrobě, poté dělal osm let 
montážního technika a tři roky 
sbíral zkušenosti ve fi rmě vy-
rábějící interiérové dveře. Poté 
otevřel prodejnu truhlářských 
potřeb ve spodní části Hlavní 
třídy. „Když se naskytla mož-
nost pronajmout si obchod na 
Alšově náměstí, neváhal jsem. 
Stejný sortiment se tady prodá-
val již v minulosti a lidé to měli 
zažité,“ zavzpomínal Miroslav 
Turek na svou cestu do prostor, 
v nichž ho najdeme nyní.

Nabízí na tři tisíce různých 
druhů zboží od úchytek a  le-
pidel přes nábytková kolečka 
a kuchyňská dvířka po interiéro-
vé dveře a dveřní kování, nedáv-
no zavedl i  výrobu klíčů. „Lidé 
se mě často ptali, jestli vyrábím 
nábytek na míru, tak jsem se mi-
nulý rok rozhodl, že otevřu sto-
lařskou dílnu. Dělám zakázkový 
nábytek: kuchyně, dětské poko-
je, vestavěné skříně, kancelářský 
nábytek… Do kuchyní mi dodá-
val spotřebiče kolega. A tak slo-
vo dalo slovo a domluvili jsme 
se, že si v mém obchodě udělá 
prodejnu, aby si zákazníci moh-
li vybrat do nové kuchyně i nové 
spotřebiče,“ vysvětluje podnika-
vý mladý muž. „Jak to všechno 
zvládám? Když tady zavřu, jedu 
pracovat do dílny. Zvládám, mu-
sím. A hlavně mě to baví,“ od-
poví přesvědčivě majitel Truh-
lářských potřeb.

O  tom není pochyb. Sotva 
přijdu, zaujmou mě vystave-
né porcelánové úchytky. Tako-
vé, které si okamžitě předsta-
vím na komodě či příborníku 
ve stylu Provence. „Hledám, 

brouzdám po internetu, vidím, 
co je in, jestli letí černá, bílá, ze-
lená, a tomu se snažím přizpů-
sobit nabídku,“ vysvětluje.

Jeho klienty jsou jak kutilové, 
tak střední a větší fi rmy vyrábě-
jící například nábytek na zakáz-
ku. „Mám stálou klientelu, ale je 
tu velká konkurence, a navíc Pol-
sko je blízko. Polští obchodníci 
se tady snaží tlačit na trh. Malí 
stolaři chtějí jít za jejich cenami, 
přestože Poláci jsou kvalitou ně-
kde úplně jinde než zboží, které 
nabízím. Jenže oni ještě uvažují 
tak, že čím levněji, tím lépe,“ po-
pisuje, jak se na trhu, na němž 
působí, „přiostřuje“. Hobbymar-
kety přitom za velkou konku-
renci nemá: „Jsou v nich mno-
hem vyšší ceny, navíc prodávají 
velká balení… To mi jako konku-
rence nepřipadá. Snad jenom 
v tom, že si tam lidé mohou na-
koupit třeba v neděli odpoled-
ne,“ tvrdí Miroslav Turek.

Přichází zákazník. Pozdra-
ví se, zná ho jménem. „Co to 
bude?“ ptá se. „Ále, blbostič-
ky…,“ odpoví muž středního 
věku a  následuje výčet polo-
žek. „272 korun,“ zazní na konci 
nákupu. Muži ještě prohodí pár 
společenských vět.

„Vidíte, to je výhoda malých 
prodejen, své stálé zákazníky 
znám,“ zdůrazňuje Miroslav Tu-
rek. „Je to totiž taky o servisu. 
V marketu vám neumí moc po-
radit, maximálně vědí, že vám 
mají nabízet to nejdražší – a zá-
kazníci se dívají i na to. Zatím-
co já jim zboží objednám, seže-
nu, dovezu… Občas přijde star-
ší člověk nebo dáma, kteří úplně 
přesně nevědí, jak se to či ono 
jmenuje. Snažím se s  nimi do-
mluvit, najít, zjistit, zda se daná 
věc vůbec ještě vyrábí a budu ji 
moci sehnat, nebo případně na-
bídnout, čím by se dala nahradit. 
Nakonec, v době mobilů s foto-
aparátem ani není problém sou-
částku vyfotit. Lidé ocení, že 
náš přístup je spíše přátelský 
než obchodní, a vracejí se.“ Tím 
„nás“ myslí sebe a kolegyni pro-
davačku.

Obchod Truhlářské potřeby 
najdete i na webu, prostřednic-
tvím www.potrebytruhlaru.cz 
provozuje Miroslav Turek taky 
e-shop. (jan)

Miroslav Turek ve své prodejně Truhlářské potřeby na Alšově náměstí
 Foto: Jana Janošcová

OBCHODNÍCI
V PORUB

Na této straně pravidelně zveřejňujeme rozhovory s porubskými živnostníky. 
Z podnikatelů, kteří jsou součástí projektu Obchodníci v Porubě, vybírají dalšího 
losem sami zpovídaní. 
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Jedle Nordmann řezaná 
Symetrický růst, rovný kmen. Oblíbená jedle, nepíchá, dlouho vydrží, ideální vánoční ozdoba. OBI č. 1002856 aj.
XL jedle, výška cca 200–250 cm: OBI č. 1002880  749,- Kč

  Kupon získáte za nákup řezaných stromků. Akce neplatí při nákupu stromků s balem, v květináči nebo umělých stromků. Kupon nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi/kupony, je jednorázový a nemůže být dodatečně 
proplacen. Kupon neplatí pro kauci, zálohu, půjčovné, časopisy, knihy, služby, dárkové karty. Kupon lze uplatnit od 27. 12. 2018 do 31. 1. 2019 ve všech prodejnách OBI při nákupu nad 1000 Kč.

Vánoční stromek v OBI  

Každý si vybere

 Super cena

 299,- od 

S M L

OBI č. 1002864 OBI č. 1002872OBI č. 1002856

100–150 cm

299,-
150–175 cm

399,-
175–200 cm

599,-

zaných stromků Ar kce neplatí při nákupu stromků s balr

tojan na vávánnočnní
stromomeek ppllaastový 

     139,-

BONO auto a.s., OSTRAVA-PORUBA, FRÝDEK-MÍSTEK, NOVÝ JIČÍN
Tel.: +420 595 533 081, e-mail: prodej@bonoauto.cz
www.bonoauto.cz

Nabídka platí do 31. prosince 2018 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací v autorizovaných servisech Renault.

RENAULT SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.

Pohodová zima s naším servisem

KUP VÍCE, ZÍSKEJ VÍCE
Výhodná nabídka kompletních kol, pneumatik
a hliníkových disků za atraktivní ceny

renault.czRenault doporučuje
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